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1. INTRODUÇÃO 

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

para fornecimento e instalação de 04 (quatro) reservatórios metálicos cilindros de 15.000 

litros na Reserva Permanente de Proteção Natural – RPPN,  sendo os seguintes serviços 

previstos: Administração de obra; Serviços Preliminares, Aquisição e Instalação de 

Reservatório Metálico Cilíndrico de 15 m³, Mobilização e Desmobilização e Limpeza final. 

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 

A RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) 

A Unidade Operacional da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) está 

inserida em área adquirida pelo Departamento Nacional do SESC, localizada no 

município de Barão do Melgaço, no limite sul do estado de Mato Grosso, Brasil. A área 

total do empreendimento é de 107.996 ha, correspondendo a quase 1% da extensão 

total do pantanal mato-grossense. Esta unidade faz parte do complexo da Estância 

Ecológica SESC Pantanal (EESP), que já possui outras cinco unidades: a Base 

Administrativa, o Hotel SESC Porto Cercado (HSPC), Parque Sesc Serra Azul (SSA), o 

Parque Baía das Pedras (PSBP) e o Sesc Poconé. 

Criada em 04 de julho de 1997, a Portaria nº 71/97N do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural – RPPN vem possibilitando a manutenção de serviços 

ecossistêmicos vitais à reprodução da dinâmica do Pantanal, contribuindo para o 

provimento de água em quantidade e qualidade, manutenção da biodiversidade, 
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adaptação às mudanças climáticas e diminuição de riscos associados aos fenômenos 

naturais extremos.  

Além destes impactos positivos, a Reserva se constitui ainda numa das bases sobre a 

qual se sustenta a economia da região, possibilitando o progresso econômico e social 

das comunidades em seu entorno e do município como um todo. Sua existência contribui 

para o ICMS Ecológico, um recurso financeiro destinado ao município pelo Estado, que 

tem como base de cálculo a extensão de áreas protegidas em seu território.  

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

Postos de Proteção Ambiental devem ser melhoradas e/ou ampliadas.  

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

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

  

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

caracterizadas conforme a figura abaixo: 
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As tabelas abaixo apresentam as principais distâncias entre os PPA’s e as principais 

comunidades circundantes: 
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3. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 

04 (quatro) reservatórios metálicos cilindros de 15.000 litros na Reserva 

Permanente de Proteção Natural – RPPN, incluindo fornecimento de material e mão 

de obra, fornecimento e instalação de equipamentos. 

O valor estabelecido é meramente referencial, indicando qual o mês 

utilizado como base das cotações de preços oficiais. 

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 referencia, 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.  

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

apresentar dados técnicos para a contratação de empresa especializada em construção 

civil e especialidades técnicas para a unidade do Sesc Pantanal denominada Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), conforme especificações e projeto 

arquitetônico anexo, os locais previstos são: 
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• 1 - PPA SÃO LUIZ 

• 2 – PPA SANTA MARIA 

• 3 – PPA ESPÍRITO SANTO 

• 4 – PPA SANTO ANDRÉ 

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

manutenção predial corretiva e pequenas reformas com fornecimento de peças, 

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

e insumos diversos descritos na mesma. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

41. 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. 

 

4.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Está previsto a locação de gerador portátil, motor a gasolina para os serviços 

necessários, assim com a escavação manual e limpeza manual de vegetação em terreno 

com enxada. 
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Fundação do reservatório – A fundação para reservatório metálico é 

construída de maneira a suportar grandes cargas, garantindo-se que os reservatórios 

estejam assentados sobre sólidas estruturas. Desse modo, a fundação para reservatório 

metálico passou a se apresentar como uma necessidade básica para os projetos de 

engenharia destinados à construção dos reservatórios de água, o qual a empresa 

contratada deverá apresentar devidamente assinada por responsável técnico.  

A execução da fundação é parte integrante e necessária para o fornecimento 

e instalação do reservatório. 

4.3. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA METALICA e ACESSÓRIOS 
(BARRILETE E TUBULAÇÃO) 

O Reservatório elevado de 15.000 litros deverá conter obrigatoriamente os 

seguintes acessórios: 

- Escada interna; 

- Escada externa fixa tipo marinheiro; 

- Entrada de água externa em tubo galvanizado de 2”, montado; 

- Saída de água externa em tubo galvanizado de 2”, montado; 

- Guarda corpo de proteção no teto; 

- Boca de inspeção no teto 600mm; 

- Saída para lavagem de 2”, com registro; 

- Para-raio instalado com aterramento interligado com malha de aterramento 

mínimo de 6 hastes cobreadas e cordoalha de cobre 35 mm e solda exotérmica; 
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- As paredes externas deverão sofrer tratamento com agente anti-ferrugem, 

e pintura com ar seco e filtrado de fundo com uma demão de primer e acabamento final 

com duas demãos de esmalte sintético; 

- A pintura interna deverá ter jateamento químico, pintura anti-oxidante e 

acabamento em epoxi amida curado, com características de potabilidade comprovada. 

- A solda deverá ser reforçada nas emendas e realizada de acordo com as 

normas técnicas para construção de reservatórios metálicos. 

 – 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 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. 
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- 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. 

A Altura do Reservatório deverá suprir a altura de MCA (metros de coluna de água). 

A altura do reservatório deverá estar no mínimo a 2 metros acima da saída de água 

mais alta da edificação, garantindo que a água desça por gravidade em todas as 

saídas de água. Assim sendo recomendamos o estudo do ponto mais alto a ser 

instalado o reservatório. 

 Normas: 

 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. 

 

8.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

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

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

 

8.5. LIMPEZA FINAL 

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

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

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

utilizados. 

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. 

 

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. 
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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.  

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.   
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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 



 

 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 

Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grand - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

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. 

 

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.  
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 - Guia da GPS que corresponde a GFIP dos funcionários vinculada a 

matrícula CEI.  

 

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

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

objetivando a visualização da viabilidade global do projeto. A visita deverá ser agendada 

juntamente com a equipe técnica do Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

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. 

A Proponente deverá declarar a plena aceitação das condições 

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

Declaração de Aceitação Prévia.  

Transporte de funcionários: 

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

local de trabalho onde será executado os serviços contratados, através de van ou micro-

ônibus ou outro veículo automobilístico;  

Alojamento e Higiene Pessoal: 

• Caberá à CONTRATANTE as despesas decorrentes de alojamento de 

pessoal. 

• Caberá a CONTRATADA a aquisição de materiais de higiene pessoa 

(sabonete, shampoo, pasta de dente, escova) e roupa de cama e toalhas para os 

funcionários. 

Refeições: 
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• Caberá à CONTRATANTE as despesas decorrentes de café da manhã, 

almoço e jantar durante o período de execução das obras. 

Demais providências: 

Providenciar todos os EPI´s e EPC´s necessários à segurança de seus profissionais 

durante o período das obras. 

 

9.2. QUALIFICAÇÃO TECNICA  

A empresa deverá ter no mínimo de área construído 100 m², de fundação. 

Relativo a indicação de equipe técnica, contendo, no mínimo, 01 (um) 

Engenheiro Civil e/ou 01 (um) Mestre de Obra, ambos com a comprovação de vínculo 

através de carteira de trabalho; contrato social da licitante, se for sócio; contrato de 

trabalho ou declaração de contratação futura, com declaração de anuência do 

profissional.  

A obrigatoriedade da Declaração de Vistoria Técnica, comprovada com a 

assinatura do funcionário que acompanhar durante a visita. 

 

 

 

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 
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3 
Apresentação das Planilhas Orçamentarias (Resumo, Sintética e 

Analítica) devidamente assinada pelo engenheiro 

4 Apresentação do cronograma devidamente assinada pelo engenheiro 

5 

Apresentação de declaração comprobatória, por meio de CAT, área de 

mínima construída de 100m2 de fundação, o engenheiro representante 

da CAT deverá ser o mesmo relativo a equipe tecnica da empresa. 

6 
Declaração e ciência de no corpo técnico da empresa ter no mínimo 01 

Engenheiro Civil e 01 Mestre de Obras. 

7 

A empresa deverá apresentar comprovação da execução, confecção e 

instalação do serviço semelhante ao objeto do processo. (Caso a 

empresa não tenha no seu know how este serviço, a mesma deverá 

apresentar documentação da futura contração da empresa referente ao 

objeto deste termo). 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE BDI 

 
A composição de BDI acima é de referência, a proponente deve ajustar a sua realidade tributária. 
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ANEXO 

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

  


