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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se à orientação para a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO 

COLETOR TRONCO AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO 

HSPC, com aproximadamente de metragem total de 190 metros de rede coletora (duas 

rede de tubulações em ferro fundido, com junta elásticas ponta bolsa de 250 mm).  

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. 

 

Figura 1. Local onde será realizada a instalação da rede do coletor tronco de esgoto para o ETE do HPSC 
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3. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO 

COLETOR TRONCO AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO 

HSPC, incluindo fornecimento de material e mão de obra, fornecimento e instalação de 

equipamentos  

O valor estabelecido é meramente referencial, a apresentação da 

proposta deverá indicar qual o mês utilizado (mês referência) 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 (PLANLHAS, 

CRONOGRAMAS E PLANOS). Tal documento relata e define integralmente a 

necessidade da execução do serviço, assim como suas particularidades.  

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

deste projeto básico e/ou executivo 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.  

3.1.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

O serviço contratado será o fornecimento e instalação do coletor tronco de 

esgoto conforme Figura 1.  Está ação constitui como alternativa de encaminhamento da 

solução pertinente ao efluentes gerados pelo Hotel Sesc Porto Cercado, até a Estação 

de Tratamento de Esgoto. Sendo um trajeto aéreo de aproximadamente 95 metros. 
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3.2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

3.2.1. ADMINSTRAÇÃO LOCAL 

A administração de obra se refere a todas as instalações físicas, 

insumos, equipamentos e recursos humanos necessários para a boa execução das 

obras e serviços referentes ao objeto deste termo de referência.  

As instalações deverão ser feitas através locação de Contêineres, a fim de 

abrigar Escritório e Almoxarifado. 

3.2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

O Canteiro de Obras será implantado na área a ser definida para tal, pela GIN 

e HSPC, cabendo a CONTRATADA os eventuais remanejamentos que se façam 

necessários. As áreas a serem utilizadas ficarão sob a total responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo devolvê-la nas mesmas condições que recebeu. 

Nenhum local poderá ser utilizado pela CONTRATADA, para qualquer fim, 

sem a anuência do HSPC e da GIN. 

O acesso de veículos e pessoas ao Canteiro de Obras nas áreas do SESC 

será controlado pela Segurança Patrimonial do HSPC, devendo a CONTRATADA, 

submeter à gerenciadora uma lista com a placa de veículos e nome dos 

funcionários. 

Em nenhuma hipótese será permitida a construção de alojamentos em áreas 

do HSPC, cabendo à CONTRATADA alojar seu pessoal, se aplicável, nas localidades 

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

higiene, conforto e limpeza, sendo os mesmos passíveis de inspeção pela GIN. 
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As refeições deverão ser fornecidas sob responsabilidade da CONTRATADA 

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

estabelecimento especializado. 

O Serviço Médico será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar 

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

O Polo Socioambiental Sesc Pocone – Hotel Sesc disponibilizará seu serviço 

de ambulatório para pequenas intercorrências e primeiros socorros, devendo a 

CONTRATADA prover serviço de motorista/socorrista para resgates de emergência e 

remoção de pacientes aos hospitais locais. 

A Segurança Patrimonial e Pessoal no Canteiro de Obras da CONTRATADA 

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 CONTRATADA 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 CONTRATADA a sua instalação e conservação.  

O HSPC fornecerá um ponto de água cabendo à CONTRATADA a 

execução de adaptação/rede secundária em suas instalações provisórias.  

O fornecimento de energia elétrica será responsabilidade do HSPC em 

um ponto em baixa tensão, cabendo à CONTRATADA a distribuição de energia 

elétrica em suas frentes de trabalho e instalações provisórias. 
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O sistema de combate a incêndios no Canteiro de Obras será exclusivamente 

através de extintores de incêndio, cabendo à CONTRATADA o fornecimento e instalação 

dos equipamentos, com os agentes extintores adequados e nas quantidades 

necessárias, reportando qualquer sinistro, de forma imediata a GIN e ao HSPC. 

 

3.2.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO 

Deverão ser respeitadas as recomendações dos fabricantes, Normas 

Técnicas Brasileiras. 

 
• Assentamento de tubos Ferro Fundido DN 250 MM  
Compreende:  
• Mobilidade do tubo da frente de obra até o local;  

• Preparo do terreno;  

• Alinhamento dos tubos;  

• Limpeza e colocação dos anéis de borracha nas bolsas;  

• Limpeza das pontas e anéis das bolsas;  

• Lubrificação das pontas e anéis de borracha das bolsas;  

• Encaixe da ponta na bolsa.  

• Estão inclusos todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra 
necessária para sua realização.  
 

A junta elástica é constituída por um conjunto formado pela ponta de um tubo, pela bolsa contígua 

na tubulação e pelo anel de borracha. Para sua montagem, observar os seguintes preceitos:  

a) Limpar eficientemente o alojamento do anel de borracha e a ponta do tubo a ser conectado. 

Utilizar escova de aço ou raspador, removendo, posteriormente, com auxílio de um pano ou estopa, 

todo o material estranho. Da mesma forma, com o auxílio de estopa, limpar o anel de borracha;  

b) Colocar o anel de borracha em seu alojamento na bolsa do tubo. A face mais larga do anel, onde 

se localizam os furos, deve ficar voltada para o fundo da bolsa do tubo; 

 c) Descer o tubo para a vala, alinhando-o e nivelando-o;  
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d) Lubrificar o anel de borracha e cerca de 10 cm da ponta do tubo, utilizando o lubrificante 

recomendado pela fábrica ou outro lubrificante aprovado pela FISCALIZAÇÃO. É vedado o uso 

de óleo mineral ou graxa; 

e) Centrar convenientemente a ponta e introduzi-la na bolsa até encostar no anel, mantendo o 

alinhamento e nivelamento do tubo.  

f) Introduzir a ponta até que a sua extremidade fique distanciada 10 mm do fundo da bolsa, para 

livre dilatação e mobilidade da junta. Nesta operação, utilizar a alavanca simples para DN 50 a 

100, uma talha tipo "TIRFOR" de 1600 Kgf para DN 150 a 300, uma de 3.500 Kgf para DN 350 

a 600 e duas de 3.500 Kgf, cada, para DN 700 a 1200; 

g) Após o encaixe da ponta do tubo, verificar se o anel de borracha permaneceu no seu alojamento 

e escorar o tubo com material de reaterro. 

 

A medição e o pagamento serão por extensão de tubos executados e instalados (m). 

3.2.4. ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO – AEREO 

O assentamento de tubulações de ferro para condução sob pressão deverá seguir a 

NBR12595 de 04/1992. 

A tubulação de ferro fundido deverá ser fixada nos blocos de ancoragem 
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Figura 2. Meramente ilustrativa 

 

 

Considerar usando os blocos de ancoragem existente para a fixação do tubo. 

 

3.2.5. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Os serviços de mobilização e desmobilização previstos são transporte e 

máquinas e equipamentos, transporte de funcionários, tapume com telha metálica. 

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. 

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. 

O transporte deverá ser efetuado com a tubulação apoiada e distribuída 

corretamente dentro de veículo transportador. A quantidade de tubos e peças a serem 

transportados deverá estar de acordo com a extensão do trecho a ser assentado. Este 

transporte deverá ser feito cem carroceria com guindauto (munck). 

Esta sendo considerado o peço da peça de Tubo de ferro fundido para 

canalização de esgoto de ponta e bolsa diâmetro nominal 250mm, com peso teórico de 

41,03kg/m (https://hidroluna.com.br/preview/produtos/tubulacoes-metalicas/ferro-

fundido/tubos-em-ferro-fundido-pp-para-esgoto/).  

 

https://hidroluna.com.br/preview/produtos/tubulacoes-metalicas/ferro-fundido/tubos-em-ferro-fundido-pp-para-esgoto/
https://hidroluna.com.br/preview/produtos/tubulacoes-metalicas/ferro-fundido/tubos-em-ferro-fundido-pp-para-esgoto/
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3.2.6. LIMPEZA FINAL 

Este serviço está sendo programado a presença diária de um encarregado e 

o transporte de equipes na unidade com previsão de descanso.  Em todo e qualquer 

momento a obra deverá estar limpa e organizada. 

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. 

 

3. CARACTERISTICAS LOCAIS 

3.1. METEOROLOGIA 

Os quadros a seguir contêm dados da Estação Pluviométrica de Poconé MT 

e servem como referência para estimativa das produtividades em função da influência 

dos dias de chuva nas atividades previstas. 

Os serviços poderão ser desenvolvidos durante períodos chuvosos e de mau 

tempo, cabendo à CONTRATADA adaptar suas metodologias executivas para estas 

condições, sem prejuízo do prazo contratual estabelecido nesta requisição. 
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Fonte: https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/mato-grosso/pocone-31801/ 

7 mm é a precipitação do mês Julho, que é o mês mais seco. Em janeiro cai a maioria da 

precipitação, com uma média de 248 mm. 

 

Fonte: https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/mato-grosso/pocone-31801/ 



  

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 

13 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O escopo deste Termo de Referência (TR) abrange todos os 

requisitos/serviços necessários à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRONCO AO 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO HSPC, bem como todos e 

quaisquer serviços preliminares ou secundários necessários para a perfeita execução 

dos serviços. 

 

5. PREMISSAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL 

5.1. PREMISSAS PARA PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA 

A CONTRATADA deverá encaminhar, após assinatura do contrato, os 

seguintes documentos de planejamento: 

❑ Planejamento físico em rede Pert, através da utilização do software MS 

Project, contendo todas as atividades do referido escopo, com as atividades 

sucessoras e predecessoras devidamente “linkadas” e em acordo estrito à EAP 

(Estrutura Analítica do Projeto) do HSPC; 

Nota: Quando da definição final do certame, fica desde já estabelecido, que a empresa 

vencedora da licitação decorrente desta RDC, deve apresentar seu planejamento 

executivo consolidado. 

❑ Deverá ser apresentado histograma de pessoal (Mão de Obra Direta e 

Indireta) e de máquinas e equipamentos; 
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❑ Deverão ser informados os índices de produtividade dos principais itens de 

serviço do fornecimento; 

❑ Deverá ser apresentado o Plano do Canteiro de Obras. 

É imprescindível que a equipe de planejamento seja formada por profissionais 

qualificados. A análise e aceitação dos profissionais propostos serão feitas pela Gerência 

de Infraestrutura. 

A CONTRATADA vencedora da presente licitação deverá apresentar 

obrigatoriamente na reunião de partida (Kick Off Meeting) os seguintes itens: 

❑ Organograma da Contratada alocado ao empreendimento, com os 

respectivos responsáveis que deverão estar presentes nesta reunião, bem como 

telefones e e-mails de contato; 

❑ Planejamento Executivo da obra considerando todas as etapas de 

engenharia, suprimentos, construção, instalação e comissionamento referentes ao 

escopo; 

❑ Plano de SMS a ser aplicado na obra; 

❑ Plano da Qualidade da obra; 

❑ Manual de Controle de Qualidade da CONTRATADA para as atividades de 

Engenharia, Construção, Instalação e Testes dos sistemas 

❑ Plano de execução (Plano de Ataque) da obra a ser adotado; 

❑ Lista de Documentos, contendo todos os procedimentos, relatórios e 

projetos a serem desenvolvidos durante a execução do contrato, contendo as datas 

previstas para entrega.  
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Os documentos acima serão analisados e comentados pela GIN, sendo estes 

documentos revisados pelo CONTRATADA antes do início dos serviços. 

5.2. PRAZOS 

A partir da data de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá 

considerar, no máximo, o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a mobilização de 

equipe e instalação de canteiro de obras e 60 (sessenta) dias corridos de execução 

dos serviços, considerando assim um prazo total de 75 (setenta e cinco) dias corridos. 

Nota: Os recursos alocados no projeto deverão ser dimensionados de modo a atender 

aos prazos discriminados acima. 

5.3. PROGRESSO FÍSICO 

O Progresso Físico real é estabelecido pela relação percentual entre a 

Quantidade Efetivamente Realizada e a Quantidade Total Prevista a Realizar, na 

unidade de medida dos Itens de Controle preponderantes, escolhidos como 

características do escopo a ser executado. 

O Progresso Físico em qualquer nível é a soma dos progressos físicos dos 

itens que o compõem devidamente ponderados, de acordo com as previsões 

correspondentes. 

Nota: A Curva “S” do projeto deve ser elaborada com base nos pesos atribuídos no 

cronograma. Os pesos atribuídos deverão relacionar-se com o percentual de medição 

de cada tarefa. 

5.4. PLANO DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA deverá revisar o seu Plano de Execução, 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 
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organizados e executados, os recursos a serem aplicados, e as atividades a serem 

subcontratadas. 

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 neste Termo de Referência, nas 

condicionantes construtivas identificadas, assim como nas condições locais da área e 

público interno e externo do HSPC, 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. 

5.5. PLANO DE QUALIDADE 

A gestão da qualidade dos serviços a serem executados devem obedecer às 

condições mínimas estabelecidas nos Projetos, nas Especificações Técnicas que se 

encontram anexos a este Termo de Referência. 

A CONTRATADA deverá apresentar o seu Plano da Qualidade, em até 15 

dias corridos da reunião de “Kickoff”, através do qual descreverá entre outros a política, 

a organização, as responsabilidades, o treinamento e qualificação de pessoas, o controle 

de compra de materiais e serviços, a identificação e rastreabilidade, o manuseio, a 

preservação, o armazenamento e condicionamento de materiais, o controle de 

documentos, o tratamento de não-conformidades e as diretrizes para execução das 

atividades que afetam a qualidade dos serviços executados.  
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Neste Plano da Qualidade merecem destaque os Procedimentos de Execução 

e de Inspeção que estabelecerão os parâmetros, condições de execução, planos de 

amostragem, critérios de aceitação e responsabilidades pela execução dos serviços e 

de inspeções, sempre em consonância com os projetos executivos referentes ao escopo 

deste Termo de Referência. 

Caberá a GIN verificar o cumprimento do Plano da Qualidade, dos requisitos 

contratuais e dos materiais e serviços fornecidos e executados pelo CONTRATADA. 

5.6. PLANO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

O Plano de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (PSMS) da CONTRATADA 

deve considerar as seguintes premissas e diretrizes: 

❑ A CONTRATADA 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 CONTRATADA 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 HSPC;  

❑ A CONTRATADA deverá prever em seu escopo drenagem temporária, 

assim como todo e qualquer dispositivo ou item, mesmo que temporário, que assegure 

o escoamento da água sem o carreamento de material; 

❑ A integridade dos serviços executados ou em andamento, também deverá 

ser atendida pelos dispositivos e drenagem temporária. Estes requisitos deverão ser 

feitos sem se afetar o prazo de execução, bem como o preço global; 
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A CONTRATADA deverá seguir, no mínimo, toda legislação (NR´s) e 

jurisprudência aplicáveis a estes serviços, assim como os procedimentos de SMS do 

Sesc, bem como apresentar o seu plano de saúde, meio ambiente e segurança do 

trabalho (PSMS) alinhados aos preceitos supracitados. 

 

5.7. VISITA TÉCNICA 

É facultado aos licitantes efetuarem visita para conhecimento do local em 

que será executado o serviço, não se admitindo, posteriormente, a alegação de 

desconhecimento de particularidades locais, sob qualquer pretexto. 

Caso a proponente efetuar vistoria técnica para dirimir dúvidas que 

porventura venham a ser encontradas, visitando o local dos serviços, ela deverá 

ser agendada com o SEMAP, a LICITANTE deverá agendar data e horario de visita 

previamente, onde será fornecido o transporte com saida da base do Polo 

Socioambiental Sesc Pantanal, localizado na Avenida Filinto Muller nº 218, Jardim 

Aeroporto – Várzea Grande – MT, e alimentação até o local o Hotel Sesc Porto Cercado 

localizado no Distrito de Porto Cercado, em Poconé-MT. 

É prudente que os licitantes devam visitar e inspecionar o local das 

obras antes de submeter a sua proposta técnica-comercial.   

O Polo Socioambiental Sesc Pantanal indicará um dos seus profissionais para 

acompanhar o representante da CONTRATADA nesta visita quando fará uma descrição 

dos trabalhos a serem executados e, em especial, os requisitos com a segurança do 

trabalho, meio ambiente e saúde. 
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7. 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. 

 

8. ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS 

5.8. 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). 

 

9. 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.  
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c) imperfeição ou insegurança da obra,  conforme art. 441, do Código Civil 

Brasileiro.  

d) infrações relativas ao direito de propriedade industrial.   

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

usados na execução das obras e serviços.   

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

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

empregados seus ou de terceiros, na obra, ou em decorrência dela, observando 

rigorosamente a legislação de segurança do trabalho, especialmente no que tange à 

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

(Equipamento de Proteção Coletiva). 

Analisar criteriosamente todas as plantas de arquitetura disponibilizadas, e 

realizar as instalações segundo estas plantas. 

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

ferramental, equipamentos, EPIs e EPCs. 

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

levantamento in loco a ser desenvolvido. 

Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, 

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

Manter durante a execução dos serviços, equipe devidamente uniformizada e 

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

devidos equipamentos de proteção individual. 
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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. 

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 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 
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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. 

 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

10.1. 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. 
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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.  

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

planilha de orçamentação em anexo a este documento. 

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 (caso necessário) 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; 
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Providenciar todos os EPI´s e EPC´s necessários à segurança de seus 

profissionais durante o período das obras. 

 

10.2. QUALIFICAÇÃO TECNICA MINIMA NECESSÁRIA 

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de no 

mínimo: 

Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo da contratação, a saber: 

• Comprovação de quantitativo mínimo do serviço de cinquenta metros de 

rede/adutora/emissário em tubulação de ferro fundido com diâmetro 

de 250mm ou superior; 

O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo 

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para 

execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que 
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não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 

técnicas ou financeiras com a contratante. 

 

REQUISITOS MINIMOS NECESSÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1 Declaração de Vistoria Técnica, comprovada com a assinatura do 

funcionário que acompanhar durante a visita, ou de recusa de vistoria. 

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 Apresentação de declaração comprobatória, por meio de CAT, quantitativo 

minimo de 50 m de assentamento de tubulação em ferro fundido, 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. 
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11. 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:  

❑ Laudo da medição autorizado pela Fiscalização; 

❑ Relatório fotográfico; 

❑ Planilha de medição; 

❑ Cronograma Físico;  

❑ Diário de obra devidamente preenchido e assinado pelas partes. 

❑ 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; 

❑ Apresentação da matrícula CEI. Este deverá ser apresentado apenas na 

primeira medição. 

❑ Alvará da obra. Deverá ser apresentado na primeira medição. 

❑ ART devidamente registrada do engenheiro responsável pela execução 

da obra. Deverá ser apresentado na primeira medição. 

Para a liberação da retenção contratual deverá ser apresentado: 

❑ Certidão negativa do CEI da obra; 

❑ Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

Em hipótese alguma será realizado pagamento antecipado. 
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12.  SITUAÇÃO ATUAL 

O local de execução é o caminho de acesso pela lateral até a usina fotovoltaica do 

Hotel Sesc Porto Cercado, conforme figura abaixo: 

 

Figura 3. Foto geral do Hotel Sesc Porto Cercado, Recanto do Pescador, Usina Fotovoltaica e adjacências. 

 

Figura 4. Local do coletor tronco onde ocorreu o vazamento de esgoto 

No local foi observado alguns aspectos que seguem:  

✓ O local da passagem da tubulação encontrava-se com bastante vegetação. 

✓ A tubulação metálica encontrava-se em estado avançado de corrosão. 
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✓ A tubulação é aparente e encontra-se no ponto inicial, aproximadamente a 1,10 

metros de altura do solo, com caimento até a EE03. 

 
Conforme apresentado nas figuras abaixo: 
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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 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DA IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRONCO DE ESGOTO AO SISTEMA 

DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO 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 2022. 

_________________________________ 

Assinatura do Responsável 

(Carimbo / CREA / Assinatura) 

 

 


