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1. INTRODUÇÃO 

 

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

especializada para elaboração de projeto executivo com fornecimento e instalação de 

reservatórios metálicos cilindros de 30.000 litros no EVS do Hotel Sesc Porto Cercado 

– HSPC. 

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

aos seus usuários, objetivando a continuidade dos processos sociais, culturais e 

esportivos, visto se tratar de um Polo Socioambiental da região do Pantanal. 

 

2. LOCALIZAÇÃO 

Os serviços deverão ser realizados em área do Hotel Sesc Porto Cercado 

– HSPC, município de Poconé, distrito de Porto Cercado, distante aproximada de 142 

km do município de Cuiabá/MT. 

O local exato para a instalação do Reservatório para atendimento ao EVS 

será repassado pela equipe de governança. 

 

3. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto 

executivo com fornecimento e instalação de reservatórios metálicos cilindros 

de 30.000 litros no EVS do Hotel Sesc Porto Cercado – HSPC, incluindo 

fornecimento de material e mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos  

O valor estabelecido é meramente referencial, indicando qual o mês 

utilizado como base das cotações de preços oficiais. 

O valor apresentado pela CONTRATANTE para a execução deste objeto 

deverá estar dentro do padrão de mercado o qual deverá ser apresentado em formato 
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de planilha orçamentária resumo, sintético e analítico. O termo de referência é, parte 

integrante de um grupo de projetos e anexos, o qual tem a finalidade de caracterizar 

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

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente a 

necessidade da execução do serviço, assim como suas particularidades. Constam no 

presente termo de referência: a descrição dos elementos constituintes do projeto 

arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 

Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 

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

estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

Qualquer dúvida sobre este termo de referência, ou ainda, sobre os 

detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização do Polo 

Socioambiental do Pantanal – Sesc/MT. 

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

discutidas entre a empresa vencedora e a fiscalização.  

A presente contratação tem por objetivo a fornecimento e instalação de 

reservatórios metálicos cilindros de 30.000 litros no EVS do Hotel Sesc Porto 

Cercado – HSPC. 

3.1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

3.1.1. ADMINSTRAÇÃO LOCAL 

3.1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.3. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA 

METALICA 30M³ 

3.1.4. ACESSORIOS (BARRILETE TUBULAÇÃO) 

3.1.5. PROJETOS 

3.1.6. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

3.1.7. LIMPEZA GERAL 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os produtos a serem entregues compõem-se de estudos preliminares, 

projetos básicos e executivos de engenharia, especificações técnicas de materiais e 

serviços, quantitativos, cronograma físico financeiro, fornecimento e instalação do 

reservatório metálico cilíndrico. 

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado pela Gerência de 

Infraestrutura do Sesc e deverão seguir as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO 

Projeto 

Executivo de 

Fundação e 

Estrutura do 

Reservatório 

Fase destinada à representação final das informações 

técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e 

componentes, de forma completa e definitiva, para a 

realização de licitação e execução da obra. 

Fornecimento do 

Reservatório 

A empresa deverá fazer o fornecimento do reservatório 

conforme projeto aprovado 

Instalação do 

Reservatório 

Todos os serviços previstos deverão ser executados e 

aprovados para a instalação do reservatório. 

 

4.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

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

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

responsável por desenvolver o projeto e também por acompanhar a execução e 

garantir que o resultado final esteja de acordo como projetado inicialmente. Existem 

casos em que não há acompanhamento tão próximo do arquiteto ou engenheiro e 

acaba ficando por sua conta mesmo de estar diariamente na obra e fazer o 

acompanhamento do processo de execução, consumo de materiais e outros detalhes. 

Este serviço está sendo programado a presença diária de um encarregado 

e o transporte de equipes na unidade com previsão de descanso. 
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Também está sendo previsto o projeto de fundação e estrutural metálico do 

reservatório metálico. 

4.2. PROJETO DE FUNDAÇÃO 

A elaboração do projeto de fundações obedecerá rigorosamente às Normas 

Técnicas Brasileiras, NBR-6122 da ABNT ou suas atualizações, no que forem 

aplicáveis, além dos demais dispositivos legais pertinentes, do projeto de cálculo 

estrutural e das demais prescrições.  

No projeto deverá ser indicada a resistência do concreto a ser utilizado, as 

cotas de assentamento e o mapa de cargas.  

Deverão ser entregues os seguintes itens mínimos do projeto de 

fundações:  

✓ Plantas de locação e respectivas cargas  

✓ Plantas de locação das estacas, tubulões ou sapatas, com os 

detalhes construtivos e armações específicas.  

✓ Plantas de forma de todos os elementos infraestruturas.  

✓ Plantas de armadura, inclusive quadro resumo do quantitativo de 

cada bitola de aço, forma e volume de concreto, indicação do tipo de 

concreto e da resistência característica (fck), indicação das juntas de 

concretagem e das juntas de dilatação.  

✓ Plantas de detalhamento, se necessário  

✓ Relatório técnico, onde serão apresentados os critérios de 

orientação do projeto estrutural, a descrição detalhada e as 

características das soluções, e o detalhamento e execução da obra 

(detalhes de cura e desforma)  

✓ Projetar, especificar, acompanhar e indicar rebaixamentos de lençol 

freático quando necessário;  
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✓ Projetar especificar e acompanhar contenções e escoramentos 

especiais, temporários ou definitivos;  

✓ Definir os taludes das escavações a céu aberto de acordo com as 

prescrições da NBR 906/1985 - Segurança de escavação a céu 

aberto - Procedimento;  

✓ Elaborar as especificações relativas aos serviços de reaterro nas 

áreas em torno das estruturas;  

✓ Memorial descritivo com especificações de materiais;  

✓ Quantitativo de materiais;  

✓ Memória de cálculo/Relatório.  

✓ Deverão constar em projeto pontos de ancoragem, baseados no 

Laudo. 

O Projeto Estrutural deverá ser elaborado em conformidade com as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes ao tema. Os 

projetos deverão atender todas as normas técnicas vigentes e atualizadas, 

ressaltando-se as seguintes:  

✓ NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto Armado  

✓ NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto  

✓ NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações 

✓ NBR 9062 – 12/2001- Projeto e Execução de Estruturas de Concreto 

Armado Prémoldado 

✓ NBR 7190 – Projeto de Estruturas de Madeira  

✓ NBR 7197 - Projeto de Estruturas de Concreto Protendido  

✓ NBR 8800 – Projeto de Estruturas de Aço de Edifícios  

✓ NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações  

✓ NBR 6123 – Forças devido ao vento em edificações  

✓ NBR 8681 – Ações e Segurança nas Estruturas  

✓ NBR14859 – Lajes pré-fabricadas unidirecionais e bidirecionais  
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✓ NBR10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho 

Técnico  

✓ NBR 8036 – Programação de Sondagens de simples 

reconhecimento dos solos para fundações de edifícios. 

✓ Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, 

municipais e distritais, inclusive normas de concessionárias de 

serviços públicos Instruções e resoluções dos órgãos do sistema 

CREA-CONFEA. 

O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto Estrutural, após estudar 

as diversas opções de estruturas, analisar as vantagens e desvantagens de cada 

uma, sob o ponto de vista de viabilidade técnica, econômica e de execução. 

4.3. DO PROJETO DO RESERVATORIO 

A empresa será responsável pela elaboração do projeto executivo, 

montagem e implantação do reservatório, conforme as especificações abaixo: 

Projeto Executivo – Compreenderá a elaboração de projeto para a 

montagem de um reservatório com as seguintes características: 

Tubulações: 

✓ Duas tubulações de entrada de DN100, com disposição conforme 

projeto básico, a tubulação de dever ser galvanizada conforme NBR 

5580, classe média. As tubulações devem terminar 1m acima do 

piso, flangeadas conforme NBR-7875. A tubulação deve ser externa 

a coluna de sustentação 

✓ Duas tubulações de saída de DN100, com disposição conforme 

projeto básico, a tubulação de dever ser galvanizada conforme NBR 

5580. As tubulações devem terminar a 1m acima do nível do piso e 

flangeadas. Uma das extremidades flangeadas de saída deve vir 
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acompanhada de um flange cego, junta de vedação e parafusos, 

pois a saída será para uso futuro. 

✓ As saídas do reservatório deverão ter suas extremidades 

flangeadas, fixadas na parte inferior do costado, munidas de flanges 

cegas fixadas com parafusos. 

✓ A tubulação de extravasão deve ser DN100, com disposição 

conforme projeto básico, a tubulação deve ser galvanizada conforme 

e conforme a norma NBR 5580 classe leve ou média. O extravasor 

deverá ser semelhante à tubulação de entrada, se iniciando a uma 

altura que se obtenha a capacidade de 30 m³ no reservatório, e 

terminando a 1m acima do no nível do piso, conectada à tubulação 

de descarga de fundo. 

✓ A descarga deverá ser por meio de tubulação DN100 mm, se 

iniciando na base do reservatório, próximo ao raio, e se estendendo 

radialmente até se encontrar com a tubulação do extravasor. Antes 

de se conectar a tubulação do extravasor, porém, deverá haver uma 

válvula gaveta flangeada de ferro fundido, de mesmo diâmetro da 

tubulação, conforme norma NBR 14968. 

✓ Os flanges devem seguir o padrão PN10 conforme norma NBR-

7675.  

✓ O projeto básico indica a orientação do reservatório e de suas 

conexões em relação á área de instalação (poço, sala e cerca). 

Acessórios: 

✓ Escada externa fixa tipo marinheiro com guarda corpo, se iniciando 

a 2,0m de altura em relação ao solo, com as plataformas de 

descanso conforme projeto básico. 

✓ Boca de inspeção de diâmetro de 600 mm com tampa articulada e 

manoplas em chapa de aço dobrada e soldada a tampa com o 
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mesmo revestimento do restante da estrutura, no teto do 

reservatório, próximo ao ponto final da escada externa; 

✓ Guardo-corpo de proteção no teto, em todo o perímetro do tanque; 

✓ Escada interna para acesso ao fundo do costado; 

✓ Os degraus das escadas devem ter perfil e tamanhos adequados 

para serem segurados de forma confiável e confortável sendo que o 

diâmetro externo deve ser de 1 polegada. 

✓ Os guarda-corpos devem atender a norma NBR 14718:2008. 

✓  A escada marinheiro deve atender a norma NR18 RTP04. 

✓ Dispositivo para fixação de haste para luz de sinalização noturna no 

teto bem como respectivos condutores. 

✓ Dispositivo para fixação de haste para instalação de para-raios no 

teto, bem como suportes para instalação de isoladores de cabo ao 

longo do costado. 

✓ Indicador de nível local tipo régua (não será aceito tubo de 

PVC/polímero transparente); 

✓ 02 tubos galvanizados de Ø 1 1/2”, fixados à estrutura, para subida 

de cabos de telemetria (leitura de nível) e sinalização (balizamento 

noturno); 

 

Sistema de SPDA (sistema de proteção contra descarga atmosférica): 

✓ Incluirá haste de para raio, utilizando a própria estrutura metálica do 

reservatório como parte integrante do sistema, incluindo sistema de 

aterramento ao redor do reservatório. No aterramento, devem ser 

instaladas caixas de inspeção das hastes de aterramento e devem 

estar conectados ao SPDA. A interligação da estrutura metálica com 

o aterramento deve ser feita com tubulação para proteção contra 

furtos. Deverá ser recolhida ART para o SPDA; Todas as conexões 
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enterradas e a interligação com as hastes de aterramento devem ser 

feitas com solda exotérmica. 

Dispositivo para indicação local de nível do reservatório: 

✓ Este indicador deve ser constituído de sistema com bóia, cabos de 

aço e roldanas de modo que a alteração do nível do reservatório 

movimente um ponteiro localizado externamente e uma escala 

marcando de 0 a 50m3 em intervalos de 10m3. Não será aceito tubo 

de PVC / polímero transparente. 

Normas técnicas de referência para o projeto: 

✓ NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações; 

✓ AWWA D100-05 – Welded Steel Tanks for Water Storage; 

✓ AWWA D102-06 – Coating Steel Water Storage Tanks; 

✓ AWWA D103-97 – Factory-Coated Bolted Steel Tanks for Water 

Storage; 

Pintura Interna: 

✓ Tintas especiais com alta proteção contra corrosão, e atóxicas, 

totalizando em média 325 a 380 microns de espessura seca, sendo: 

✓ Preparação de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, 

padrão SA3, conforme norma SIS 055900-1967; 

✓ Fundo: uma demão totalizando em média 125 a 130 microns de 

espessura seca de tinta atóxica Epoxy Shop Primer na cor vermelha; 

✓ Intermediária: uma demão totalizando em média 100 a 125 microns 

de espessura seca de tinta atóxica Epoxy Poliamida de alta 

espessura, na cor cinza; 
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✓ Acabamento: uma demão totalizando 100 a 125 microns de 

espessura seca de tinta atóxica Epoxy Poliamida de Alta Espessura, 

na cor branca. 

✓ O interior da coluna de suporte deve ser pintado conforme este 

padrão. 

Pintura Externa: 

✓ Tintas especiais de alta proteção contra corrosão, totalizando em 

média 395 a 480 microns de espessura seca, sendo: 

✓ Preparação de superfície: jateamento abrasivo ao metal quase 

branco, padrão AS 2.1/2, conforme norma SIS 055900-1967; 

✓ Fundo: uma demão totalizando em média 125 a 130 microns de 

espessura seca de tinta na cor vermelha; 

✓ Camada intermediária: duas demãos totalizando em média 200 a 

250 microns de espessura seca de tinta atóxica Epoxy Poliamida de 

alta espessura, na cor cinza; 

✓ Acabamento: duas demãos de tinta de acabamento poliuretano 

acrílico alifático bi componente, totalizando em média 70 a 100 

microns de espessura, na cor branca. 

 

4.4. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA METALICA e 

ACESSÓRIOS (BARRILETE E TUBULAÇÃO) 

O Reservatório elevado de 30.000 litros deverá conter obrigatoriamente os 

seguintes materiais e fabricação: 

 – Materiais e Fabricação: 

- Estrutura: Chapa de aço patinável (Sae 1008) de alta resistência a 

corrosão e de qualidade estrutural Espessura de Chapa de 3/16 serem utilizadas 
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serão feitas de forma a garantirem a integridade estrutural do reservatório quando 

cheio e submetido aos esforços e cargas considerados nas normas de projeto. 

- Soldas: internas e externas qualificadas na norma AWS A5. 8, para 

processo semi automático(Solda MIG), utilizando arames sólidos e cobrados. 

- Pintura Interna: tintas especiais com alta proteção contra corrosão e 

atóxicas totalizando em média de 200 a 250 micrômetros de espessura seca sendo: 

✓ Preparação de Superfície: Tratamento de chapa com DDF, 

desengrachante, decapante e fostalizante. 

✓ Fundo: uma demão totalizando 100 a 125 micrômetros de espessura 

seca de tinta atóxicas Primer Poliamidia de alta espessura, na cor 

cinza. 

✓ Acabamento: uma demão totalizando de 100 a 125 micrômetros de 

espessura seca de tinta atóxicas Epóxi Poliamida Volchen de alta 

espessura, na cor azul piscina. 

✓ Pintura externa: tintas especiais de alta proteção contra corrosão, 

totalizando em média 100 a 120 micrômetros de espessura seca, 

sendo: 

✓ Preparação de superfície: tratamento de chapa com DDF, 

desengrachante, decapante e fostalizante. 

✓  Fundo: uma demão de tinta primer alquídico totalizando em média 

de 50 a 60 micrômetros de espessura seca, na cor vermelha. 

✓ Acabamento: uma demão de tinta acabamento de alquídico, 

totalizando em média de 50 a 60 micrômetros de espessura seca, 

na cor branca brilhante. 

✓ Logotipo padrão da Funasa e data de instalação. 

Normas: 
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✓ NBR 6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações. 

✓ AWWA D – 100/96 “Welded Steel Water Storage” – “Tanques 

Soldados para Armazenamento de Água.” 

✓ AWWA D – 102/97 “Coating Steel Walte Storage Tanks” – “Pintura 

para Reservatório de Água em Aço. 

4.5. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Este serviço está previsto o transporte do material até o local, e mais o 

aluguel de um gerador portátil para os serviços necessários no local. 

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

a utilização na obra, para pinturas e demais ferramentas que forem necessárias de 

energia. 

4.6. LIMPEZA FINAL 

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

e sem entulho, retirando inclusive todos os materiais, equipamentos, ferramentas, etc. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação dos materiais 

utilizados. 

4.6.1. TRANSPORTE DE ENTULHO  

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

onde será acumulado para ser transportado pela empreiteira para fora do local da 

obra. Neste caso específico deverá a contratada obedecerá a legislação Municipal 

vigente. Poderá a contratada efetuar a retirada do entulho gerado pela obra através 

de caçambas locadas, ficando a seu critério e expensas, a forma de execução deste 

serviço e destinação final. 
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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. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Durante a obra e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE 

correrão, exclusivamente, por conta e risco da CONTRATADA, as consequências de:  

a) sua negligência, imperícia ou imprudência.  

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

Contrato, conforme art. 618, do Código Civil Brasileiro.  

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

Brasileiro.  
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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. 
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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 

obrigações contratuais motivo para ocorrência de penalidades. Este item não possui 
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medição específica em planilha, visto que, faz parte dos serviços administrativos da 

obra previstos e remunerados pelo BDI. Distribuição de vias: 1ª via: retirada pela 

FISCALIZAÇÃO mensalmente, devendo acompanhar a medição. 2ª via: via do 

CONTRATADO 

 

8. PAGAMENTO 

Para fins de emissão de nota todos os documentos fiscais de PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO devem ser emitidos e enviados ao Sesc Pantanal impreterivelmente até 

o dia 15 (quinze) do mês, após essa data as notas fiscais deverão ser emitidas a partir 

do primeiro dia útil ao mês subsequente. Documentos fiscais emitidos fora do prazo 

ora informado não serão recebidos.   

Serão exigidos os seguintes documentos para pagamento:  

 - Relatório fotográfico.  

 - Diário de obras 

 - Planilha de medição.  

 - Nota Fiscal.  

 - ART de execução.  

 - Guia de recolhimento do ISSQN, ou, destaque deste na Nota para 

retenção.  

 - Guia de recolhimento do GFIP, correspondente a mão de obra 

envolvida na execução contratual.  

 - Guia da GPS que corresponde a GFIP dos funcionários vinculada 

a matrícula CEI.  
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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. 

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

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

Deverá a proponente efetuar vistoria técnica para dirimir dúvidas que 

porventura venham a ser encontradas, visitando o local dos serviços, ficando 

entendido que aceita todas as condições deste processo, não lhes cabendo no 

futuro o direito a reivindicações ou alegações quanto à realização dos serviços 

especificados. 
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A Proponente deverá declarar a plena aceitação das condições 

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

Declaração de Aceitação Prévia.  

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

na planilha de orçamentação em anexo a este documento. 

Mobilização e Operação do Canteiro, que consistirá em:  

Transporte de funcionários: 

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

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

ônibus ou outro veículo automobilístico;  

Alojamento: 

• Caberá à Contratada as despesas decorrentes de alojamento de 

pessoal. 

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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9.2. QUALIFICAÇÃO TECNICA MINIMA NECESSÁRIA 

As empresas participantes, além das exigentes do item anterior, da 

pesquisa de preços, deverão apresentar os documentos abaixo exigidos para sua 

efetiva participação: 

✓ Atestado de comparecimento, assinado por funcionário do Sesc Pantanal 

✓ Declaração de Aceitação Prévia 

✓ A empresa deverá ter no mínimo a comprovação do fornecimento e 

instalação de 01 (um) reservatório tipo metálico de no mínimo 15 m³ 

✓ Apresentação de acervo técnico de fundação de área construída de 20m². 

✓ A empresa deverá apresentar documentação de acervo técnico de 

fornecimento e instalação de reservatório metálico de no máximo de 5 

(cinco) anos posterior. 

✓ Comprovante que a empresa tem a expertise em execução de projetos de 

fundação e estrutural de reservatórios metálicos. 

✓ Planilha orçamentaria resumo, sintética, analítica. 

✓ Cronograma físico financeiro. 

 

REQUISITOS MINIMOS NECESSÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1 
Declaração de Vistoria Técnica, comprovada com a assinatura do 

funcionário que acompanhar durante a visita. 

2 Declaração de Aceitação Prévia 

3 
Apresentação das Planilhas Orçamentarias (Resumo, Sintética e Analítica) 

devidamente assinada pelo engenheiro 

4 Apresentação do cronograma devidamente assinada pelo engenheiro 

5 
A empresa deverá ter no mínimo a comprovação do fornecimento e 

instalação de 01 (um) reservatório tipo metálico de no mínimo 15 m³ 
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6 Apresentação de acervo técnico de fundação de área construída de 20m² 

7 

A empresa deverá apresentar documentação de acervo técnico de 

fornecimento e instalação de reservatório metálico de no máximo de 5 

(cinco) anos anterior. 

8 
Comprovante que a empresa tem a expertise em execução de projetos de 

fundação e estrutural de reservatórios metálicos. 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE BDI 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 
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ANEXO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 
 

PRESTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METALICO CILINDRO DE 30.000 LITROS NO 

HSPC. 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos, integralmente, com todas 

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

anexos sendo essas levadas em consideração para elaboração das propostas 

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

serviços e/ou fornecimento. 

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

Responsabilidade Técnica – ART de visita técnica, quando da assinatura do Contrato, 

caso esta empresa seja vencedora do presente certame, bem como de execução. 

 

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

_________________________________ 

Assinatura do Responsável 

(Carimbo / CREA / Assinatura) 

 

 

 

 


