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1. INTRODUÇÃO 
 

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

especializada para execução de fachadas da escola de ensino fundamental II, considerando o 

fornecimento e instalação das esquadrias metálicas, vidros e estrutura, conforme detalhamento 

arquitetônico. 

 

 

Figura 1 - projeto escola de ensino fundamental II. 

 

 

Figura 2 - Imagem de um módulo de sala de aula 

2. LOCALIZAÇÃO 
 

Os serviços deverão ser realizados em área da Escola de Ensino fundamental do 

Sesc Poconé, localizado na Av. Generoso Poconé, s/n, Centro - Poconé/MT. 
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3. OBJETO 
 

Trata-se da execução de fachadas, com fornecimento e instalação de esquadrias 

fabricadas em perfis e chapas metálicas de aço galvanizado, estruturas metálicas para fixação 

das janelas pré pintado com tinta epóxi branco fosco, e vidros fixos,  para 11 módulos 

totalizando 21 fachadas completas, conforme descrição abaixo e detalhamento arquitetônico 

anexo a este termo de referência. 

 Esquadrias M1, M2 e M3 - basculantes de vidro comum 8 mm e cantoneira 
metálica, com alavanca de acionamento manual; 

 As esquadrias fixas, F1, F2, F3, F4, F5, F6 a F7 - vidro comum 8mm fixos 
em perfis metálicos “T”;  

 Chapas de ligação para acabamento e junção das estruturas das esquadrias 
(ver prancha 09). 

 Estruturas e perfis metálicos para fixação das janelas basculantes e vidros 
fixos (ver prancha 09 e 10). 

 

 

Figura 3 - Paginação esquadrias 
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3.1. Serviços preliminares 

A contratada deverá conferir todas as medidas no local, cuja estruturas principais 

da edificação estão montadas, e validar as informações fornecidas com a contratante antes da 

fabricação e instalação das esquadrias. 

 

 

Figura 4 - Foto das estruturas principais de 02 módulos, do total de 11 módulos com estruturas montadas. 

 

 

Figura 5 - Foto das estruturas principais de 04 módulos, do total de 11 módulos com estruturas montadas. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

4.1.Fabricação  

 

As esquadrias deverão ser fabricadas de aço galvanizado, pré pintado com tinta epóxi 

branco fosco. 

As esquadrias metálicas deverão ser confeccionadas conforme indicação do projeto 

arquitetônico, arquivos anexos. As dimensões e quantidades deverão ser verificados no quadro 

de esquadrias e chapas, e conferidas nas pranchas especificas do projeto. 

As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de 

cada esquadria, cujas estruturas principais da edificação já estão instaladas no local da obra. 

Todos os trabalhos de serralheria deverão ser executados com precisão de cortes e ajustes, 

e de acordo com os respectivos desenhos de arquitetura e fabricação, e com as normas da ABNT 

no que couber. 

Todo material a ser empregado deve ser novo, de boa qualidade e sem defeito de fabricação, 

ou falhas, devendo satisfazer rigorosamente as normas, especificações e métodos 

recomendados pela ABNT. 

Todos os quadros fixos ou móveis deverão ser perfeitamente esquadriados ou limados, de 

modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. A estrutura da esquadria deverá ser 

rígida e perfeita. 

Os perfis e estruturas de fixação deverão ser compatíveis com as dimensões dos vãos, e com 

a função da esquadria, objetivando rigidez do conjunto, durabilidade e menor necessidade de 

manutenção. 

Os cortes das esquadrias deverão ser aplainados e lixados, sendo as justaposições em 45º 

sem folgas, e perfeitamente ajustados. 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos deverão ser escariados e as asperezas limadas. 

Todas as justaposições nas chapas dobradas deverão ser feitas por meio parafusos, rebites 

ou soldas, devendo sempre haver pontos de amarração nas extremidades ou conforme indicação 

de projeto. 
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Toda superfície metálica deverá receber tratamento anticorrosivo.  

Antes de iniciar a fabricação em série, deverá ser fornecido e montado na obra um 

conjunto completo, com vidros e todos os acessórios para aprovação da fiscalização, e a 

critério desta.  

Todas as esquadrias recebidas na obra deverão ser cuidadosamente inspecionadas e 

conferidas pela fiscalização. 

A Fiscalização poderá acompanhar na fabrica as esquadrias durante todo o período 

de fabricação com poderes de recusar peças defeituosas, e sustar serviços inadequados. 

 

4.2.Execução 

  As esquadrias, perfis e estruturas metálicas serão inspecionadas no recebimento quanto 

a qualidade, tipo, quantidade total, dimensões e compatibilização com o projeto. 

 Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical, sobre calços 

nunca localizados em meio dos vãos, para que não ocorram deformações e avarias. 

 Detalhes, tipos, quantidades e acabamentos das esquadrias metálicas, deverão ser 

executados conforme detalhes constantes no projeto arquitetônico, orientação do projetista e/ou 

fiscalização. 

 As esquadrias deverão ser fixadas por buchas e parafusos sextavados, cuja bitola deverá 

ser especificada pelo fabricante, ou conforme detalhado em projeto. 

 As estruturas, perfis e chapas metálicas deverão ser instaladas pintadas, e efetuado 

apenas retoques de pintura durante a instalação, caso seja necessário para melhor acabamento 

das esquadrias. 

 Os vidros deverão ser instalados posterior a instalação dos perfis metálicos, fixos com 

a utilização de silicone. Não poderão existir folgas entre os vidros e perfis metálicos, cujos vãos 

deverão ser preenchidos com silicone. 

 Deverá ser realizado acompanhamento por encarregado responsável pela contratada, em 

tempo integral durante a instalação. 
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4.3.Normas técnicas 

 Deverão ser observadas na execução dos serviços todas as recomendações da 

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. 

Deverão ser obedecidas as seguintes normas: 

 ABNT NBR 10821-1, Esquadrias para edificações - Parte 1: Esquadrias externas e 
internas — Terminologia 

 ABNT NBR 10821-2, Esquadrias para edificações - Parte 2: Esquadrias externas — 
Requisitos e classificação 

 ABNT NBR 10821-3, Esquadrias para edificações - Parte 3: Esquadrias externas e 
internas — Métodos de ensaio 

 ABNT NBR 10821-4, Esquadrias para edificações - Parte 4: Esquadrias externas — 
Requisitos adicionais de desempenho  

 ABNT NBR 10821-5, Esquadrias para edificações- Parte 5: Esquadrias externas — 
Instalação e manutenção 

 ABNT NBR 15575 – Norma de desempenho das edificações habitacionais 

 ABNT NBR 6494 – Segurança nos andaimes 
 ABNT NBR 7195 – Cores para segurança 
 ABNT NBR 7678 – Segurança na execução de obas de construção 
 ABNT NBR 12543 – Equipamentos de proteção respiratório 
 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

 

As normas mencionadas acima não excluem outras reconhecidas, desde que, 

concomitantemente: assegurem qualidade igual ou superior, sejam mencionadas pelo 

proponente na proposta, sejam anexadas na proposta 
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5. 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 fabricação 

e instalação das esquadrias, e do padrão de qualidade esperado para o empreendimento. 

Toda comunicação que tratar de assuntos técnicos relacionados à execução do 

objeto, 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 90 (noventa) 

dias corridos, sendo 60 dias para fabricação das peças e 30 dias para instalação, contados a 

partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela fiscalização do contrato, 

conforme cronograma abaixo: 

 

ITEM ETAPA 
DIAS 

30 60 90 

1 1ª Etapa – Fabricação das esquadrias     

2 2ª Etapa - Execução    
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7. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

As propostas deverão contemplar: 

 Planilha Orçamentária detalhada com preço unitário e global para total execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência; 

 Descrição detalhada dos materiais e dos serviços a serem realizados; 

 Data de entrega compatível com o termo de referência; 

A proposta orçamentária apresentada pela CONTRATADA deverá incluir todas as 

despesas necessárias para se obter com eficiência o objeto, referente aos custos de mobilização, 

desmobilização, encargos, taxas, hospedagem e ferramental.  

Deverão estar inclusos na proposta todos os itens descritos no objeto: esquadrias 

basculantes, perfis, estruturas metálicas para fixação das janelas, vidros de 08 mm, e demais 

componentes necessários para execução das fachadas. 

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

constar os preços unitários.  

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. 

 
8. QUALIFICAÇÃO TECNICA MINIMA NECESSÁRIA 

No mínimo uma cópia 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome 

da empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

que ela elaborou serviços concluídos de fornecimento de instalação de esquadrias com mesma 

característica do objeto, ou similar, com no mínimo 115,00 metros quadrados, correspondente 

a 30% da área total de esquadrias a serem instaladas. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Durante a execução do serviço e até seu recebimento definitivo pelo 

CONTRATANTE correrão, exclusivamente, por conta e risco da CONTRATADA, as 

consequências de:  

a) sua negligência, imperícia ou imprudência.  

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

conforme art. 618, do Código Civil Brasileiro.  

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

Brasileiro.  

d) infrações relativas ao direito de propriedade industrial.   

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

na execução das obras e serviços.   

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

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

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

segurança do trabalho, especialmente no que tange à obrigatoriedade de utilização dos EPIs 

(Equipamento de Proteção Individual) e EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva). 

Analisar criteriosamente todas as plantas de arquitetura disponibilizadas, e realizar 

as instalações segundo estas plantas. 

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

ferramental, equipamentos, EPIs e EPCs. 

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

levantamento in loco a ser desenvolvido. 

Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, orientados 

e treinados sob a sua inteira responsabilidade e supervisão direta. 
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Manter durante a execução dos serviços, equipe devidamente uniformizada e em 

boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás, inclusive com os devidos 

equipamentos de proteção individual. 

Sinalizar ou isolar convenientemente o local ou área de trabalho, objetivando dar 

segurança aos seus funcionários, aos servidores do Sesc ou a terceiros, bem como adotar as 

medidas preventivas de acidentes recomendadas pela legislação vigente. 

Prever todas as despesas com transportes horizontais e verticais ou quaisquer outros 

que sejam necessárias para a execução dos serviços. 

Prever todas as despesas com hospedagem e alimentação da equipe durante 

execução do objeto, cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta. 

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. 

 

10. PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetivado mediante crédito em conta corrente, após o atesto do documento 

de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação da 

regularidade fiscal da licitante vencedora e dos serviços executados. 

Forma de pagamento: 
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ITEM MEDIÇÕES ETAPA 

TEMPO DE 

EXECUÇÃO 

DA ETAPA 

MEDIÇÃO 

POR ETAPA 

01 1ª MEDIÇÃO Final da 1ª Etapa, após entrega 

de todas as esquadrias e 

estruturas na obra. 

60 Dias 50% 

02 2ª MEDIÇÃO Final 2ª Etapa, após instalação 

de todas as esquadrias. 

+ 30 Dias 

corridos 

50% 

 

Para liberação dos pagamentos, as medições serão verificadas no local pela fiscalização, 

a fim de analisar a veracidade do documento apresentado, e qualidade dos materiais e serviços 

entregues. 

Para fins de emissão de nota todos os documentos fiscais 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.  

 Planilha de medição.  

 Nota Fiscal.  

 

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

atestada pela FISCALIZAÇÃO, contendo: 

 Discriminação detalhada dos serviços. 

 Destaque dos valores dos serviços realizados, caracterizados pelos eventos concluídos, 

percentuais aplicados de materiais, equipamentos e mão-de-obra e retenções legais, tais 

como: INSS, ISS e outros. 
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Somente serão faturados e pagos os serviços efetivamente realizados e liberados pela 

fiscalização do projeto.  

 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

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 Proponente deverá declarar a plena aceitação das condições estabelecidas 

neste Termo de Referência, conforme o modelo do Anexo – Declaração de Aceitação 

Prévia.  

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação 

do presente Termo de Referência e seus anexos, ou sugestão visando à sua melhoria, deverá ser 

encaminhada por escrito ao Setor de Material e Patrimônio (SETMAP/GAP) do Sesc Pantanal. 

Não sendo feito, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 

precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, não cabendo aos proponentes 

o direito a qualquer reclamação posterior.  

A apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pela Proponente.  

A proponente se obriga a realizar vistoria preliminar de reconhecimento, para 

verificação das condições gerais da área onde serão desenvolvidos os trabalhos, objetivando a 

visualização da viabilidade do projeto.  

A Visita Técnica deverá ser agendada juntamente com a equipe técnica do Polo 

Socioambiental Sesc Pantanal.  

Mobilização e Operação, que consistirá em:  
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• Caberá à CONTRATADA o custeio do transporte de sua equipe até o local onde 

serão realizados os trabalhos;  

• Caberá à CONTRATADA as despesas decorrentes de alojamento de pessoal (caso 

necessário),  

• Caberá à CONTRATADA as despesas decorrentes de refeições durante o período 

de realização dos levantamentos (caso necessário).  
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12. ANEXOS 

12.1.  ANEXO 01 – Planilha quantitativa de esquadrias
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12.2.  ANEXO 02 – Planilha quantitativa chapas de ligação 
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12.3. Anexo 03 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

FACHADAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II, CONSIDERANDO O 

FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E ESTRUTURAS. 

 

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) 

 

 

 


