EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 19/001-CC
O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado do Espírito Santo – Sesc-AR/ES, entidade de
natureza jurídica privada, criada através do Decreto Lei nº 9.853/46, por meio da Comissão de Licitação
formalmente instituída, torna público a realização de Licitação, pela modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR
PREÇO EXEQUÍVEL, em regime de empreitada por preço GLOBAL, de acordo com os critérios de aceitabilidade
contidos neste instrumento convocatório, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos, pela
Resolução Sesc nº 1252/12, de 06 de Junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 26 de julho de 2012,
e pelas disposições deste Edital e seus anexos.
Data de Abertura: 22/05/2019.
Horário: 14 horas.
Local: Sala de Licitações do Sesc/CAV – Centro de Atividades de Vitória, localizada na Praça Misael Pena,
nº 54, Parque Moscoso, Vitória/ES, CEP 29.018-300.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa de engenharia, do ramo de construção
civil, incluindo mão de obra qualificada, equipamentos, ferramental e materiais necessários à completa execução
da primeira etapa (movimentação de terra, fundação e superestrutura) da construção do Centro de Atividades de
Baixo Guandu, sito à Rua Padre Aristides Tarciano, s/n - Centro – Baixo Guandu/ES, tomando por base os projetos
de urbanismo e estrutura, memorial descritivo, especificações técnicas e planilhas orçamentárias que se
complementam, tudo em conformidade com os demais documentos deste Edital.
1.2. A licitação será realizada pela Administração Regional e será homologada pelo Diretor Nacional do Sesc;
1.3. A despesa orçamentária para esta aquisição, de que trata o objeto desta contratação, correrá à conta da
seguinte programação:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unidade Orçamentária: 21 – Centro de Atividades de Baixo Guandu
Referencial Programático: 05/909/9090
Programa: 05 – Assistência
Atividade: 909 – Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas
Modalidade: 9090 – Sem modalidade
Despesas: 5.2.1.4 – Construções em Curso
Modelo “A”: 21021 – Construção do Centro de Atividades de Baixo Guandu - CABG

1.4. Orçamento de referência: R$ 13.091.174,51 (Treze milhões, noventa e um mil, cento e setenta e quatro Reais
e cinquenta e um centavos) (Fonte: SINAPI fevereiro/2019).
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Somente poderão participar pessoas jurídicas nas quais o objeto social expresso no estatuto ou contrato
social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, e estejam
legalmente estabelecidas no país.
2.2. A participação na presente licitação implica em aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste
instrumento convocatório, dos seus anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes ao objeto
desta licitação.
2.3. Estarão impedidas de participar desta licitação empresas que:
2.3.1. Estejam sob decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (conforme lei 11.101/2005),
dissolução ou liquidação;
2.3.2. Estejam suspensas de licitar com o Sesc;
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2.3.3. Tenham participação, a que título for, de dirigentes ou empregados do Sesc, Senac e/ou
Fecomércio-ES;
2.3.4. Tenham participação na autoria do projeto;
2.3.5. Não explorem ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, a ser comprovado no
estatuto ou contrato social;
2.3.6. Empresas que estão cadastradas inidôneas e suspensas no portal transparência da CGU.
2.3.7. Estejam reunidas em consórcio;
Observação: Em conformidade com o que consta do Acórdão 22/2003 – TCU Plenário, muitas vezes, a
formação de consórcio pode ensejar redução no caráter competitivo, pois facilitaria que empresas, que seriam
naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da licitação. Em regra, a formação de
consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital.
Nestes casos a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.
Não é, contudo, o que ocorre na presente licitação.
2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante, sob pena de
as licitantes representadas terem a sua participação ativa prejudicada na presente licitação.
2.5. As empresas participantes desta licitação deverão apresentar à Comissão de Licitação os documentos
exigidos para habilitação prévia e proposta, em envelopes distintos, a saber:
2.5.1. Envelope Nº 01: lacrado, identificado, externamente, com os dizeres "Concorrência Nº 19/001-CC
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", Praça Misael Pena nº 54, Parque Moscoso - CEP 29018-300 - Vitória-ES, e
como remetente, o nome do proponente por extenso e endereço completo;
2.5.2. Envelope Nº 02: lacrado, identificado, externamente, com os dizeres “Concorrência Nº 19/001-CC
PROPOSTA COMERCIAL", Praça Misael Pena nº 54, Parque Moscoso - CEP 29018-300 - Vitória- ES, e como
remetente, o nome do proponente por extenso e endereço completo.
2.6. Estes envelopes poderão ser postados no correio com a antecedência necessária a sua chegada ao Sesc
comprovadamente antes da reunião de abertura das propostas, entregues diretamente na Gerência de Compras,
Contratos e Patrimônio do Sesc, impreterivelmente até o dia e hora marcados para a abertura, ou apresentados à
Comissão de Licitação no momento da abertura da sessão pública de licitação.
2.7. O representante da licitante deverá estar munido do estatuto ou contrato social, comprovando possuir os
poderes necessários para representação da pessoa jurídica, ou deve apresentar credenciamento conforme modelo
constante no Anexo II (Carta de Credenciamento), quando não for o Diretor ou Administrador da sociedade, com
poderes expressos nos atos societários. Em ambos os casos, será o único com condições de intervir em qualquer
fase de procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda
identificar-se no ato da entrega dos envelopes, exibindo identificação válida no território nacional.
3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 01
3.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar todos os documentos relativos à empresa, indicados
nos itens a seguir.
3.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
3.2.1. Ato constitutivo e suas últimas alterações, devidamente registrado no órgão competente, no qual deverá
estar indicado o ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.
3.2.2. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na
hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.
Observações:
a) Em se tratando de sociedade por ações, o ato constitutivo deverá ser acompanhado de documentação
da eleição de seus administradores;
b) Tratando-se de sociedade civil, o ato constitutivo deverá estar inscrito no órgão de classe e acompanhado
de prova da diretoria em exercício.
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3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.3.1. Certidões de Registro e de Regularidade, emitidas pelo CREA, nas quais conste a compatibilidade
entre a atividade regular da empresa e o objeto da Licitação, relativas à empresa e aos seus responsáveis
técnicos. Serão aceitas também as certidões do CREA que reunirem as informações requeridas da empresa e
dos responsáveis técnicos.
3.3.2. Comprovação de capacidade técnica constituída por um ou mais atestados, emitido por organização
pública ou privada, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico –
CAT, expedida pelo referido Conselho, que comprove que o licitante ou seu responsável técnico (comprovado o
vínculo societário ou contratual) tenha executado obra de prédio público, comercial, industrial ou residencial
onde constem os seguintes serviços/quantitativos mínimos:
a) Execução em concreto: 2.265m³
b) Execução de armação em aço: 197.000kg
c) Execução de formas para concreto: 14.320m²
3.3.2.1. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
3.3.2.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.
3.3.2.3. O atestado deverá ser de execução de obra, com sua ART ou Certidão do CREA reunindo
informação conjunta de mais de uma ART. Não serão consideradas as informações a respeito de
fiscalização, coordenação, supervisão, direção de obra ou qualquer outra designação.
3.3.2.4. Atestados de incorporação ou obras em que a empresa interessada tenha sido, ao mesmo, dona da
obra e executora, não atenderão ao subitem 3.3.2
3.3.3. Declaração de Visita Técnica. A visita é obrigatória e deverá ser acompanhada por um empregado do Sesc,
que atestará a Declaração através de assinatura e carimbo, conforme Anexo IV, devendo ser realizada entre a data
de publicação do Edital até 04 (quatro) dias úteis da data de abertura das propostas. O licitante deverá marcar data
e horário da visita com o Engº. Paulo Afonso e/ou Jôsev Vidal, da Gerência Geral de Obras, Engenharia e
Arquitetura do Sesc, pelo telefone (27) 3232-3140, com antecedência mínima de 02 (dois) dias.
3.3.4 - Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do Edital, conforme Anexo III.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
3.4.1. Comprovação de capital social integralizado no valor mínimo correspondente a 10% do valor de
referência estimado para a obra, a ser demonstrado no balanço patrimonial do último exercício ou através de
alteração contratual, em qualquer dos casos devidamente registrado no órgão competente.
3.4.2. Certidão(ões) Negativa(s) de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida(s) pelo(s)
cartório(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 dias em relação à
data da apresentação dos envelopes.
3.5. REGULARIDADE FISCAL:
3.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF.
3.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, pertinente a seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação.
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3.5.3. Certificado de Regularidade Fiscal - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
expedida pela Caixa Econômica Federal.
3.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais)
3.5.5. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela
Fazenda Estadual, conforme o caso, ou ainda, Certidão de não contribuinte licitante.
3.5.6. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela
Fazenda Municipal, ou ainda, Certidão de não contribuinte licitante.
3.5.7. Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal, seja(m)
POSITIVA(S), o Sesc se reserva o direito de só aceitá-la(s) se a(s) mesma(s) contiver(em) expressamente o
efeitos de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.
3.6. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE DOCUMENTOS:
3.6.1. Todos os documentos deverão estar numerados utilizando-se a seguinte grafia: número da folha/
quantidade total de folhas. A grafia citada visa indicar, com precisão, a quantidade total de folhas e a
numeração de cada folha em relação a esse total. Como exemplo, supondo o total de vinte folhas, teríamos a
seguinte numeração: 1/20, 2/20, 3/20... 20/20.
3.6.2 Caso a documentação não esteja numerada o representante da empresa poderá fazê-lo durante a reunião
de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação.
3.6.3 A documentação poderá ser apresentada em fotocópias, exceto termo sensitivas. Se julgar necessário,
a Comissão de Licitação poderá solicitar aos licitantes a apresentação dos documentos originais para fins de
confrontação com as fotocópias apresentadas, bem como também solicitar a comprovação da autenticidade e
veracidade de quaisquer documentos apresentados.
3.6.4 Os documentos que forem emitidos pela Internet, poderão ter sua verificação pela Comissão de Licitação
com a extração do mesmo na página eletrônica do órgão emissor, para verificação de autenticidade.
3.6.5 Os documentos apresentados deverão estar válidos na data de recebimento dos envelopes, cuja
validade corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos.
3.6.6 Quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 90
(noventa) dias.
3.6.7 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
4. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 02
4.1. A Proposta Comercial, apresentada no Envelope nº 02, conforme modelo do Anexo V, deverá estar
acompanhada dos seguintes documentos:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Planilha Orçamentária, conforme modelo do Anexo X (planilhas a preencher);
Planilha de Composições de Custos, conforme modelo do Anexo X (planilhas a preencher);
Memória de Cálculo da Composição do BDI (usar como base a Planilha do BDI, constante no Anexo VII)
Cronograma Físico-Financeiro, constante no Anexo X (planilhas a preencher).

Observação: Os custos unitários de mesmos itens devem ser os mesmos em todas as planilhas citadas acima e
que compõem o orçamento, ou seja, toda alteração de preço de um item deve ser refletido e alterado em todas as
planilhas em que este item fizer parte.
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4.2. A não apresentação de quaisquer das planilhas e composições mencionadas no subitem 4.1 acarretará
a desclassificação do licitante.
4.3. Em caso de divergência entre o custo constante da Planilha de Composição de Custos e o custo constante
da Planilha Orçamentária, prevalecerá o primeiro.
4.4. A proposta a ser apresentada deverá atender as seguintes exigências:
4.4.1. Uma via impressa, devendo estar assinada pelo seu representante legal, na última folha, e rubricada
nas demais, redigida de forma clara, não sendo aceitas as que apresentarem rasuras, entrelinhas, ressalvas ou
emendas;
4.4.2. Conter o preço total do objeto, em algarismo e por extenso, em moeda nacional, considerando tudo que
componha o preço global final, tais como BDI, tributos, mão de obra, materiais, serviços, transporte e
despesas diretas e/ou indiretas. Em relação ao BDI, é necessário destacar, tanto o valor total (%), quanto sua
composição por itens, considerando as despesas com administração central; seguros; imprevistos; garantias;
custos financeiros; tributos (ISS; PIS; COFINS); lucro, entre outros (usar como base a Planilha de
Composição do BDI, constante no Anexo VII, cuja tabela e a fórmula foram transcritas do Acórdão nº
2622/2013 do Tribunal de Contas da União);
4.4.3. Basear-se nos quantitativos constantes nas planilhas fornecidas pelo Sesc;
4.4.4. No procedimento licitatório, para efeito de apresentação de propostas, caso o licitante identifique
discrepâncias entre os projetos e as planilhas apresentadas deverá se manifestar conforme previsto no subitem
8.8 deste Edital, sob pena de preclusão.
4.5. A Comissão de Licitação fará conferência das planilhas apresentadas pelo licitante e, verificando erro de
cálculo ou de anotações no preenchimento, efetuará as devidas correções da seguinte forma:
4.5.1. Discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso prevalecerá o valor por extenso;
4.5.2. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade, corrigindo o produto;
4.5.3. Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas corretas e se trocando a soma.
4.6. Caso os preços unitários tenham preços divergentes para um mesmo item, será adotado o menor deles.
4.7. Configurado o erro detectado, cuja solução não possa ser promovida pela Comissão de Licitação, a proposta
será desclassificada;
4.8. Serão também desclassificados os licitantes que ofertarem serviços em desacordo com o previsto neste
edital e seus anexos, ou se tal circunstância impedir o julgamento, com observância do princípio da isonomia.
4.9. Conter, com base nos projetos, planilha com quantitativos e preços unitários, compreendendo todas as
despesas contratuais de materiais, equipamentos e mão de obra, com respectivos encargos sociais e
administrativos, sendo vetada a quantificação por "verba".
4.10. O prazo para a execução dos serviços licitados será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
estabelecida pela Ordem de Serviço.
4.11. O cronograma físico-financeiro com a representação das etapas da obra, serviços, percentuais e
respectivos valores, deverá ser apresentado em períodos de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias cada (conforme modelo
a preencher constante no Anexo X ), obedecidas as disposições contidas na Cláusula Segunda da Minuta de
Contrato constante no Anexo I.
4.12. O pagamento das parcelas será mensal e com valores conforme estabelecido no cronograma físicofinanceiro apresentado, não podendo haver antecipação de pagamentos de qualquer natureza, devendo as
parcelas corresponder a serviços/fornecimentos efetivamente realizados.
4.13. O cronograma físico-financeiro apresentado deverá haver compatibilidade entre os eventos programados
(físico) e os respectivos desembolsos financeiros. Caso sejam detectados desembolsos incompatíveis com os
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eventos programados, o cronograma físico-financeiro deverá ser ajustado pela licitante, sob pena de
desclassificação na hipótese de não ajustamento, por decisão da Comissão de Licitação.
4.14. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Não sendo indicado o prazo de
validade fica subentendido como sendo de 60 (sessenta) dias.
4.15. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, adjudicada e
o contrato assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal
da licitante, por meio de correspondência, caracterizando seu declínio em continuar na Licitação.
4.16. Os termos constantes da proposta apresentada são de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito a qualquer modificação ou substituição de envelopes, após a entrega.
4.17. Os preços deverão ser firmes e somente estarão sujeitos a reajustamento, conforme lei vigente, se for o
caso, após 12 (doze) meses da data base da proposta, que deve estar explícita na mesma e coincidente com a
data do orçamento de referência do Sesc (Fevereiro/ 2019).
4.18. Os reajustes só serão aplicáveis nos casos de contratos com duração igual ou superior a 01 (um) ano,
considerando o prazo inicialmente estabelecido ou alteração superveniente.
5. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
5.1. Os procedimentos licitatórios serão realizados na seguinte ordem, pela Comissão de Licitação, em sessão
pública no local, dia e hora estabelecidos nesse Edital:
5.1.1. Credenciamento de representantes e recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e
“PROPOSTA COMERCIAL”;
5.1.2. Rubrica nos envelopes lacrados de Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais pela Comissão de
Licitação e pelos licitantes;
5.1.3. Abertura do envelope "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", sendo seu conteúdo rubricado pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes;
5.1.4. Análise de documentos e comunicação do resultado da fase de habilitação;
5.1.5. Encerramento da fase de habilitação, após a leitura e aprovação da respectiva ata.
Observação: Caso não seja possível o cumprimento do previsto no subitem 5.1,4. a comunicação do resultado
do exame de documentos e convocação para a reunião de abertura dos envelopes "PROPOSTA
COMERCIAL" será efetuada por meio de comunicação oficial para cada empresa, através de e-mail, fixando-se
ainda no mural de comunicações do Sesc.
5.1.6. Abertura dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" dos licitantes habilitados, sendo as propostas
comerciais rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes;
5.1.7. Análise das propostas comerciais pela Comissão de Licitação, para fins de verificação de
conformidade com este instrumento convocatório e seus anexos e classificação conforme item 6 deste
instrumento convocatório;
5.1.8. Comunicação do resultado da classificação das propostas comerciais;
5.1.9. Encerramento da reunião, após a leitura e aprovação da ata.
Observação: Caso não seja possível o cumprimento do previsto no subitem 5.1.8., a comunicação da
classificação final da licitação será efetuada por meio de comunicação oficial para cada empresa, através
de e-mail, fixando-se ainda no mural de comunicações do Sesc/ES.
5.1.10. Homologação da licitação e adjudicação à licitante vencedora pela autoridade competente, fixando-se
o resultado final da licitação no mural do Sesc.
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5.1.11. Convocação da licitante vencedora para assinatura do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data
da comunicação.
5.2. A qualquer momento, o Sesc poderá desclassificar licitantes, sem que lhes caiba qualquer indenização,
caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou
administrativa, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na documentação e propostas.
5.3. A presença das licitantes às reuniões de que tratam das aberturas das propostas é facultativa, podendo, os
envelopes serem entregues à Comissão de Licitação do Sesc.
6. JULGAMENTO
6.1. O critério de julgamento desta licitação é o de MENOR PREÇO EXEQUÍVEL para a execução da obra,
depois de aplicadas as regras matemáticas que instruem o processo de julgamento. Para tanto, as planilhas e
cronogramas não poderão conter omissões, rasuras e entrelinhas.
6.2. Serão desclassificadas e eliminadas da licitação as propostas que:
6.2.1. Não atendam a quaisquer das condições e exigências contidas nesta licitação e/ou ofereçam vantagens
nela não previstas;
6.2.2. Apresentarem preço global excessivo, assim considerado aquele cujo valor seja superior ao Valor de
Referência, constante na alínea “b” do subitem 6.4.1;
6.2.3. Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária elaborada pelo
Sesc/ES, conforme consta no Anexo VII;
6.2.4. Não apresentarem quaisquer das planilhas citadas no subitem 4.1;
6.3. As propostas enquadradas nas situações previstas nos subitens 6.2.1. à 6.2.4. serão automaticamente
excluídas do certame.
6.4. As propostas serão julgadas por meio da aplicação do critério MENOR PREÇO EXEQUÍVEL:
6.4.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores globais das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor de
referência, ou;
b) Valor de referência, ou seja, R$ 13.091.174,51 (Treze milhões, noventa e um mil, cento e setenta e quatro
Reais e cinquenta e um centavos), data base: SINAPI Fevereiro/2019.

6.4.2. O licitante que apresentar o menor preço, dentro do critério de exequibilidade, deverá, para assinatura do
contrato, prestar garantia adicional, caso sua proposta seja inferior a 80% do valor "a" ou "b", escolhido como
menor no item 6.4.1. O valor desta garantia, obrigatoriamente em espécie, será igual à diferença numérica entre o
resultado do cálculo de 80% acima referido e o valor da proposta vencedora, obrigando-se, a contratada, a
comprovar a garantia no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato;
6.4.3. Caso a empresa vencedora, por qualquer motivo, esteja impossibilitada de assinar o contrato, esta será
desclassificada e convocada à segunda colocada. Para tal, as etapas constantes do item 6.4. devem ser refeitas.
6.5. Havendo o empate no julgamento final, a Comissão de Licitação convocará as empresas licitantes
classificadas, marcando dia, horário e local para o desempate, que se fará por meio de sorteio entre as propostas
que se igualarem.
6.6. Não será levada em conta, para efeito de classificação, qualquer oferta ou vantagem não prevista neste
instrumento convocatório e seus anexos ou baseada nas ofertas dos demais licitantes.
6.7. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no Edital,
serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento
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convocatório.
7. PENALIDADES
7.1. O não comparecimento da empresa licitante no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da
convocação para assinatura do Contrato, caracterizará recusa injustificada em assiná-lo e descumprimento da
obrigação assumida, podendo acarretar a perda do direito a contratação e a suspensão da licitante, em até
2 (dois) anos, do direito de licitar com o Sesc, sem prejuízo de outras sanções previstas.
7.2. Penalidades por inadimplemento estão previstas na Cláusula Sexta da Minuta do Contrato constante no
Anexo I.
7.3. O prazo de convocação referido no subitem 7.1 poderá ser prorrogado quando solicitado durante seu
transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Sesc.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. As decisões relativas a esta licitação serão divulgadas por meio de comunicado oficial para as empresas,
através de e-mail, fixando-se ainda no mural do Sesc.
8.2. A Comissão de Licitação poderá, no interesse do Sesc em manter o caráter competitivo desta licitação,
relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas licitantes. Poderá também
pesquisar via Internet, quando possível, para verificar a regularidade/validade de documentos ou fixar prazo
para dirimir eventuais dúvidas. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação.
8.3. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar por escrito, às
licitantes, informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da
solicitação no prazo estabelecido poderá implicar desclassificação da licitante.
8.4. A contratada e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a
qualquer título, venham causar ao Sesc, inclusive à imagem, e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida
do objeto da licitação.
8.5. Das decisões relativas à fase de habilitação e ao julgamento final caberá recurso, devidamente
fundamentado, dirigido ao Sr. Diretor Regional, por intermédio da Comissão de Licitação, por escrito, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação da decisão.
8.6. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente instrumento convocatório excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do Sesc.
8.7. Quando, por motivo de força maior, não se realizar o ato do recebimento dos envelopes desta licitação, a
Comissão de Licitação marcará nova data e hora a serem divulgadas, conforme previsto no subitem 8.1.
8.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente
instrumento convocatório e seus Anexos ou sugestão visando a sua melhoria deverá ser encaminhado por escrito
ao Sesc/ES, com os dizeres "Pedido de Esclarecimentos", mencionando o número desta Concorrência, para
Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso, Vitória/ES, ou pelo e-mail reginaldo.compras@es.sesc.com.br até
05 (cinco) dias úteis antes da data de recebimento dos envelopes.
8.9. Não sendo feito qualquer pedido de esclarecimento nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos
são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e proposta, não cabendo a
licitante o direito a qualquer reclamação posterior.
8.10. Independentemente de declaração expressa, a apresentação de documentos e proposta implica a
aceitação plena das condições e exigências deste edital e seus anexos, a veracidade e autenticidade das
informações constantes dos documentos e propostas apresentados e, ainda, a inexistência de fato impeditivo à
participação da empresa, bem como de que deverá declará-lo quando ocorrido.
8.11. Os envelopes de "PROPOSTA COMERCIAL" dos licitantes inabilitados permanecerão lacrados em poder
Praça Misael Pena, 54 – Parque Moscoso – Cx. Postal 10120 – Vitória/ES – CEP 29018-300 – Tel.: (27) 3232-3100
CNPJ: 05.305.785/0001-24 – www.sesc-es.com.br – protocolo@es.sesc.com.br

da Comissão de Licitação e serão devolvidos após a divulgação do resultado final desta licitação, sendo destruídos
os que não forem retirados depois de 30 (trinta) dias desta data.
8.12. A vencedora desta Licitação está obrigada a inscrever-se na matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS –
uma única matrícula), bem como providenciar a ART da obra no CREA e todas as licenças e autorizações
necessárias junto aos órgãos competentes, pertinentes à execução da obra. A ART deverá ser apresentada ao
Sesc, devidamente quitada, quando da assinatura do contrato. A obra só poderá ser iniciada após a apresentação
das devidas licenças por parte dos órgãos competentes, quando necessárias.
8.13. O Sesc se reserva o direito de cancelar ou suspender unilateralmente esta licitação, a qualquer momento,
no todo ou em parte, antes da formalização do contrato, não cabendo às licitantes quaisquer direitos, vantagens
ou reclamações, a que título for.
8.14. Para fins de julgamento final, será solicitado à(s) empresa(s) que apresente(m) comprovantes de localização,
consistente em:
a) Conta de energia elétrica em nome da empresa;
b) Escritura do imóvel ou contrato de locação ou comodato.
8.15. São partes integrantes deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
Minuta de Contrato
Carta de Credenciamento
Declaração de Aceitação
Declaração de Visita à Obra
Carta de Apresentação de Proposta
Memorial Descritivo
Orçamento de referência (Planilha Orçamentária/ Composições de Custos/ Cálculo de Composição
do BDI/ Planilha de Encargos Sociais)
ANEXO VIII: Cronograma Físico-Financeiro
ANEXO IX: Projetos
ANEXO X:
Modelo de Planilha Orçamentária/ Composições de Custos / Cronograma Físico Financeiro
ANEXO I:
ANEXO II:
ANEXO III:
ANEXO IV:
ANEXO V:
ANEXO VI:
ANEXO VII:

Vitória, 15 de abril de 2019
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Concorrência n.º 19/001-CC
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, Administração Regional no Estado do Espírito Santo, instituição
de direito privado sem fins lucrativos, instituída pelo Decreto-Lei n.º 9.853, de 13 de setembro de 1946, com
regulamento aprovado pelo Decreto Federal n.º 61.836, de 5 de dezembro de 1967, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ............................, localizada na Praça Misael Pena n.º 54, Parque Moscoso, Vitória/ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor Regional, Sr. ...............................,
brasileiro, casado, portador do CPF n.º ..............................., residente na Rua ......................................., n.º , Bairro
......................, Cidade......................-ES, CEP ....................., e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa
......................................................, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av.....................................,
n.º.......- Bairro ......................CEP .................., Cidade .......................i, Estado........., CNPJ n.º
..............................., Inscrição Estadual: ................., telefone: neste representada pelo Sr.................. brasileiro,
(estado civil, profissão), Identidade nº.........., emitida em ..../.../.... pelo ....., CPF nº ..........., residente na ............,
neste ato resolvem celebrar o presente contrato, nos termos que dispõe a legislação aplicável à espécie, e
consoante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Este contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia, do ramo de construção civil, incluindo
mão de obra qualificada, equipamentos, ferramental e materiais necessários, para a completa execução da
primeira etapa (movimentação de terra, fundação e superestrutura) da construção do Centro de Atividades de
Baixo Guandu – CABG – sendo certo que todos e quaisquer serviços, materiais, insumos, equipamentos, mão de
obra, ferramental, máquinas, transporte incluindo carga e descarga, impostos e obrigações legais, seguros,
estada e alimentação para seus empregados, treinamento de operadores da Contratante, assim como todas as
demais condições necessárias a completa execução dos serviços, serão exclusivamente de responsabilidade da
Contratada, tudo conforme descrito neste documento e constante dos projetos, memorial descritivo e
especificações técnicas e planilhas orçamentárias que compõem o Edital de Convite nº 19/001-CC, na
modalidade de preço global, inclusive documentos e proposta apresentados pela CONTRATADA que,
independente de transcrição, passam a fazer parte integrante do presente contrato.
1.2. Toda a mão de obra necessária à completa execução do serviço ora contratado será fornecida pela
CONTRATADA, que executará todo o serviço com pessoal, ferramental, equipamentos, recursos e demais
meios próprios, adequados, utilizando mão de obra qualificada, treinada e sob sua orientação e supervisão
direta, e entregará o serviço concluído, acabado, em plenas condições de uso, e livre de quaisquer pendências e
embaraços.
1.3. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência deste contrato as condições de habilitação
apresentadas na fase licitatória, em especial a regularidade fiscal.
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 - O valor total do contrato é de R$ ...................... (.....................................), total esse que será pago pelo
CONTRATANTE, em parcelas mensais caracterizadas por eventos definidos e totalmente concluídos sobre o
referido preço, a saber:
1ª Parcela – Ao 1º (primeiro) mês corrido após a data estabelecida na Ordem de Serviço, o valor de
R$....................(................................), correspondente a .....% (.........................por cento) do valor do Contrato,
quando executados e aceitos pelo CONTRATANTE os serviços previstos no cronograma físico-financeiro
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relativos à 1ª etapa.
2ª Parcela – Aos 2 (dois) meses corridos após a data estabelecida na Ordem de Serviço, o valor de
R$....................(............................), correspondente a ........% (..................por cento) do valor do Contrato,
quando executados e aceitos pelo CONTRATANTE os serviços previstos no cronograma físico-financeiro
relativos à 2ª etapa da obra.
(...)
Última Parcela – Aos 12 (doze) meses corridos após a data estabelecida na Ordem de Serviço, o valor de
R$....................(............................), correspondente a ........% (..................por cento) do valor do Contrato,
quando concluída a obra e expedido o “Termo de Recebimento Provisório” pelo CONTRATANTE.
2.1.1 Nota explicativa: Eventuais diferenças entre valores e percentuais verificados no item 2.1 deste contrato,
assim como no cronograma físico-financeiro anexo e planilhas contratuais, se devem ao fato de que o programa
Excel, embora exiba duas casas decimais, utiliza para fins de cálculo a quantidade exata de casas decimais
existentes na fórmula. Portanto, é possível a existência de diferenças de aproximação nas parcelas, contudo
com o fechamento do valor global.
2.2 Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado na licitação, e
mediante a apresentação de notas fiscais ou notas fiscais/faturas, com a correspondente aceitação dos serviços
pela Fiscalização designada pelo CONTRATANTE, a qual deverá apor seu visto nas referidas notas fiscais,
atestando, desse modo, a execução dos serviços nelas constantes:
2.2.1. A CONTRATADA deverá destacar separadamente o valor e/ou percentual de materiais e mão de obra na
nota fiscal, observando o estabelecido no cronograma físico-financeiro.
2.2.2. Em cada nota fiscal apresentada deverá ser mencionado o número da medição dos serviços executados
até aquele momento.
2.3. Somente serão faturados e pagos os serviços efetivamente realizados e liberados pela fiscalização da obra,
nos termos da cláusula décima segunda deste contrato.
2.4. Os serviços realizados em desacordo com as especificações objeto deste contrato não serão pagos,
permanecendo retida a parcela na qual os referidos serviços estão inseridos, até a sua reparação e aceite pela
fiscalização.
2.5. Em caso de não cumprimento das obrigações previstas no presente contrato por parte da CONTRATADA,
poderá a CONTRATANTE efetuar retenção de parcelas que seriam devidas até efetiva comprovação de
regularização, não sendo considerado isso atraso no pagamento ou dando à CONTRATADA direito ao
recebimento de qualquer acréscimo, ficando ajustado entre as partes que, a data em que for comprovada a
regularização, será tida como início do prazo para efetivação do pagamento da parcela.
2.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da CONTRATADA, com o número do CNPJ e
endereço respectivo. Se a CONTRATADA for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza,
forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
2.7. Havendo erro na fatura, recusa de aceitação de serviços pelo CONTRATANTE, ou obrigações da
CONTRATADA para com terceiros, decorrentes da obra, inclusive obrigações sociais ou trabalhistas, ou ainda,
que possam prejudicar de alguma forma o CONTRATANTE, o pagamento será sustado para que a
CONTRATADA tome as providências cabíveis. Os ônus decorrentes de sustações correrão por conta da
CONTRATADA.
2.8. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades deste Contrato, quaisquer que
forem, nem implicará em aprovação definitiva dos respectivos serviços executados, total ou parcialmente.
2.9. Os pagamentos serão realizados em até dez dias, por meio de depósito na conta corrente a seguir indicada
pela CONTRATADA, após a apresentação da nota fiscal ou nota fiscal-fatura e aceitação dos serviços pelo
CONTRATANTE. Nenhum título de crédito decorrente dos serviços ora contratados poderá ser negociado com
instituição financeira.
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Banco:
Agência:
Conta Corrente:
2.10. Por ocasião de cada faturamento, será exigida simultaneamente do CONTRATADO e de seus
subempreiteiros a apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS, ISS e PIS, bem como a
folha de pagamento, relativos ao mês de competência imediatamente anterior. O pagamento fica condicionado
ainda, à apresentação por parte da CONTRATADA das Certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio da CONTRATADA, dentro dos respectivos prazos de validade. As
certidões mencionadas são:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos negativos, relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, publicada no último dia 03/10/2014;
b) Certidão Negativa do ICMS ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, ou Certidão de Não Contribuinte, se
for o caso;
c) Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, emitida pela
Procuradoria Geral do Estado;
d) Certidão Negativa do ISS ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, ou Certidão de Não Contribuinte, se for
o caso;
e) Certidão de Regularidade do FGTS.
2.11. Deverão ser retidos e recolhidos, no que couber, os tributos inerentes a execução dos serviços conforme
legislação vigente, em especial a legislação tributária do município em que o serviço será prestado, para a
correta emissão da Nota Fiscal.
2.12. Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências que se
tornarem necessárias à regularização do presente Contrato, sendo expressamente vedada a sua negociação
com terceiros alheios a este Contrato, qualquer que seja a finalidade.
2.13. No valor do contrato estão incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, ambientais,
tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para-fiscais,
uniformes, EPI’s, EPC’s, administração, transportes, impostos, seguros, despesas diretas e indiretas em geral e
demais condições de realização do serviço devidas em decorrência, direta e/ou indireta, da execução do objeto
deste Contrato, bem como o lucro da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DO CONTRATO
3.1. Da CONTRATADA será exigida por ocasião de cada faturamento (Cláusula Segunda) a retenção de 5%
(cinco por cento) do valor de cada parcela, a título de garantia contratual, que será depositada em conta
remunerada de titularidade do CONTRATANTE.
3.2. As importâncias retidas serão restituídas, pelo saldo que apresentarem, após o recebimento definitivo e a
aceitação dos serviços.
3.3. Dessas retenções poderão ser pagos serviços que tenham que ser contratados com terceiros para corrigir
falhas dos serviços executados pela CONTRATADA, bem como multas aplicadas por órgãos públicos, débitos
porventura existentes para com o INSS, FGTS, tributos inerentes à obra e sua regularização e multas
contratuais.
3.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso do não atendimento no prazo fixado pela Fiscalização
da obra de reclamações por má execução dos serviços, retirar das retenções a importância correspondente ao
valor necessário à correção das irregularidades, cuja execução providenciará imediatamente. A importância
retirada das retenções, para correção destas irregularidades será novamente retida pelo CONTRATANTE, por
ocasião do subsequente pagamento contratual que for devido à CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO
4.1 Os preços contratuais passíveis de reajustamento, conforme Lei vigente, serão reajustados, de acordo com
o comportamento do índice INCC-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
4.2 De acordo com as Leis nº 9.069, de 29/06/95 e 10.192, de 14/02/2001, que dispõem sobre o Plano Real, o
índice previsto no subitem 4.1 será aplicado anualmente nas parcelas contratuais vincendas, a partir de 365 dias
(um ano) da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir.
4.3 Só serão aplicados reajustes a contratos cuja duração ultrapassar 12 (doze) meses, considerando para
tanto o prazo inicialmente estabelecido, bem como eventuais aditivos necessários, cujo atraso na execução não
seja de exclusiva culpa do CONTRATADO.
4.4 Os serviços programados e não executados no prazo previsto no cronograma físico-financeiro, por culpa da
CONTRATADA, não farão jus ao reajustamento.
4.5 No caso de reformulação do cronograma físico-financeiro, por prorrogação de prazo, prevalecerá o
cronograma inicial para efeito de reajustamento, salvo se o CONTRATANTE tiver concorrido para a prorrogação.
4.6 Do cálculo de reajustamento será excluído o valor de qualquer aquisição de materiais pelo
CONTRATANTE, para a correção de serviços, nos termos do que estabelece o subitem 3.4 deste Contrato.
4.7 A liquidação de cada parcela, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas faturas: uma,
correspondendo à própria parcela, valor base contratual, e outra relativa ao valor do reajustamento devido,
deduzindo-se, também, desta última os 5% (cinco por cento) da retenção referida na Cláusula Terceira.
4.8 Caberão à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo de cada reajustamento anual, cabendo ao
CONTRATANTE a conferência dos resultados apresentados.
4.9 O reajustamento será calculado pela seguinte fórmula: R = P x T
com

T = I – Io
Io

, ou seja

R = P x I – Io
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado.
P = Valor da parcela considerada.
T = Taxa de reajustamento.
Io = Índice inicial de preços, representado pela coluna INCC-DI – publicado pela Fundação Getúlio Vargas,
relativo ao mês do orçamento a que ela se referir, no caso, o orçamento de referência de 02/2019, conforme
previsto no edital de concorrência.
I = Índice vigente na data prevista no subitem 4.2, conforme cronograma físico-financeiro, para a execução dos
serviços da etapa considerada nos prazos previstos.
4.10. O valor do reajustamento de cada fatura será obtido, multiplicando-se a taxa "T", do subitem 4.9., pelo valor
bruto da fatura.
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E DA VIGÊNCIA
5.1. O prazo máximo de execução da obra objeto do Contrato é de 12 (doze) meses corridos, a contar da data
estabelecida na Ordem se Serviço, ou em menor prazo, se assim se propor o Contratado, findo o qual a
CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE as obras inteiramente concluídas, nas condições deste
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Contrato, com prazo de vigência de 20 (vinte) meses corridos, também contados da data estabelecida na
ordem de serviço.
5.2. Quando, por motivo comprovadamente da responsabilidade do CONTRATANTE e inteiramente alheio à
vontade da CONTRATADA, ou por motivo de força maior, ocorrerem atrasos no andamento da obra,
devidamente registrados perante a fiscalização do CONTRATANTE, assinado pelos representantes da
CONTRATADA e do CONTRATANTE, este, por meio de aditamento ao contrato, concederá dilação de prazo,
correspondente aos atrasos verificados, reformulando-se o cronograma das obras e adotando-se o novo prazo
para todos os efeitos.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES
6.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato por parte da CONTRATADA, ou mesmo a recusa a
cumprir o aqui disposto, ou o oferecido na proposta ou o fizer fora das especificações ou condições
predeterminadas, torna possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação, pelo
CONTRATANTE, das seguintes sanções:
6.1.1. Advertência.
a) nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato
que não configurem hipóteses de aplicação de multas.
6.1.2. Multa

a) 1% (um por cento) da parcela correspondente à etapa em atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer, a

cada um dos prazos parciais estabelecidos no cronograma físico-financeiro, ajustado entre as partes de acordo
com os parâmetros estabelecidos neste Contrato, limitado a 30 dias.

b) 10% sobre o saldo contratual no caso de o atraso no cronograma físico-financeiro ultrapassar a 30 (trinta)
dias.

c) 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor global do contrato no caso de reincidência por 3 (três) vezes da
mesma infração penalizável por advertência.

d) 0,01% (um centésimo por cento) do valor global do contrato no caso de deixar de cumprir determinação
formal ou instrução complementar de órgão fiscalizador, aplicada por ocorrência.
e) 20% sobre o valor global adjudicado, em caso de resolução do contrato, por inexecução das obrigações
assumidas.
6.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o SESC, pelo
prazo de até 2 (dois) anos.

a) A sanção prevista no subitem 6.1.3 desta Cláusula também poderá ser aplicada à CONTRATADA que tenha
sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos
da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o SESC.

b) A sanção prevista no subitem 6.1.3 desta Cláusula poderá ser aplicada, cumulativamente ou não, à pena de
multa.

6.2. As multas estabelecidas são independentes e poderão ter aplicação cumulativa e consecutiva.
6.3. O CONTRATANTE deduzirá das faturas a serem pagas à CONTRATADA o valor das multas aplicadas,
independentemente da retenção de que trata a Cláusula Terceira.
6.3.1. Caso não haja crédito suficiente para cobrir o valor a ser descontado, poderá o CONTRATANTE promover
a cobrança judicial, através da competente ação própria, para composição dos prejuízos por acaso existentes.
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6.4. A critério do CONTRATANTE, a CONTRATADA não incorrerá na multa referida nos subitens anteriores
desta Cláusula, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça a execução dos serviços, quando
as causas forem registradas no Diário de Obras, assinadas pelos representantes das partes. Nenhum outro
registro será levado em consideração, somente o Diário de Obras.
6.5. Caso a CONTRATADA consiga, em qualquer estágio dos serviços, e sem prejuízo do bom acabamento dos
trabalhos, recuperar atrasos que, porventura, tenham ocorrido em fases anteriores do cronograma físicofinanceiro, ser-lhe-ão devolvidas as importâncias das multas que tenham sido aplicadas por infração dos prazos
parciais, desse modo compensados.
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO DO CONTRATO
7.1. Constituem-se motivos para rescisão do presente contrato, independente de interpelação judicial, sem que
a CONTRATADA tenha direito a indenização de qualquer espécie, e sem prejuízo de outras sanções previstas,
quando a CONTRATADA tornar-se inadimplente, total ou parcial, das obrigações contratuais assumidas.
7.1.1. Fica, porém, estabelecido que a rescisão dar-se-á imediatamente e sem qualquer aviso extrajudicial ou
judicial, nos seguintes casos:

a) falência ou dissolução da firma CONTRATADA;
b) interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, sem motivo
justificado;

c) superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada;
d) não recolhimento pela CONTRATADA, dentro do prazo determinado, das multas que lhe forem impostas por
Órgãos Oficiais;

e) valor das multas aplicadas superior ao valor das importâncias retidas em garantia deste Contrato, referidas
na Cláusula Terceira;
f) transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do
CONTRATANTE;

g) negar-se a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o projeto, com a técnica da boa
construção, com o Edital de Licitação e as especificações gerais e particulares de natureza contratual, no prazo
que, para tanto, determinar a Fiscalização da CONTRATANTE;

h) atraso injustificado da conclusão das obras por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.
7.2. Rescindido o contrato, independentemente de aviso à CONTRATADA o CONTRATANTE entrará na posse
imediata de todos os serviços executados, bem como de todo o material e equipamentos existentes no local da
obra, renunciando a CONTRATADA ao exercício do direito de retenção sobre eles.
7.3. Na hipótese prevista no subitem 7.2, uma vez na posse de serviços e materiais, o CONTRATANTE
procederá a uma vistoria e arrolamento, na presença de 2 (duas) testemunhas, a qual servirá de base para
acerto final de contas.
7.4. Os equipamentos somente serão devolvidos à CONTRATADA quando, a critério do CONTRATANTE, sua
retenção não for necessária para garantia de obrigações da CONTRATADA.
7.5. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão, por sua culpa,
acarretar ao CONTRATANTE.
7.6. Havendo litígio judicial, a fim de que os serviços não sejam paralisados, a CONTRATADA, desde já,
autoriza o CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta própria, quer por intermédio de
terceiros, não cabendo, neste caso, qualquer indenização à CONTRATADA.
7.7. Constitui-se também motivo para rescisão contratual a ocorrência de caso fortuito ou de força maior
impeditiva da execução do contrato.
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7.8. O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, atendida a conveniência da obra, sem
ônus para ambas as partes, mediante termo próprio de medição rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor
dos serviços já executados e dos materiais postos na obra.
7.9. A rescisão contratual prevista nesta Cláusula submete à CONTRATADA à suspensão de participar de
licitações e firmar novos contratos com o CONTRATANTE por até dois anos, exceto nas condições previstas no
subitem 7.8.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RISCOS
8.1. Em caso de sinistros, a CONTRATADA responderá pelos riscos de engenharia, acidentes de trabalho,
danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em
decorrência da execução da obra, incluindo Responsabilidade Civil Geral, não cabendo ao CONTRATANTE
qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie.
8.2. Ocorrendo incêndio, ou qualquer sinistro na obra de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA,
terá esta, independentemente da cobertura dada pela Seguradora, que refazer os serviços atingidos pelo
sinistro, sem solução de continuidade da obra, por prazo que venha a ser acordado com o CONTRATANTE.
8.3. A CONTRATADA se obriga a contratar seguro para RISCOS DE ENGENHARIA, relacionado com a obra a
ser executada, devendo, a vigência da apólice, acompanhar toda a execução das atividades da CONTRATADA.
A não apresentação de apólice válida acarretará a suspensão das atividades até efetiva regularização da
obrigação, podendo ainda ser aplicadas as penalidades previstas no presente instrumento, inclusive com
resolução do contrato por culpa da CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1. 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;

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 EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) e EPC’s
(Equipamento de Proteção Coletiva).
9.2. Serão também responsabilidade da CONTRATADA:
9.2.1. Garantir a qualidade do serviço fornecido, de acordo com os padrões técnicos exigidos pelos órgãos
reguladores e fiscalizadores das atividades da CONTRATADA, em especial a ABNT, o CREA, além da
legislação vigente.
9.2.2. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao serviço ora contratado,
devidamente quitada e assinada.
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9.2.3. Responsabilizar-se em fornecer, sempre que o CONTRATANTE julgar necessário, comprovação de que
o serviço prestado atende aos padrões exigidos pelos órgãos reguladores e fiscalizadores das atividades da
CONTRATADA.
9.3. Tais fatos poderão ser considerados como inadimplemento contratual, sujeitando a contratada às sanções
cabíveis, inclusive às previstas na Cláusula Sexta deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura, proposta, memorial
descritivo e cronograma, dentro do prazo contratado, havidos como peças integrantes do presente instrumento,
cabendo à CONTRATADA fornecer, por sua conta, ferramentas, máquinas, equipamentos, transportes e
suprimentos indispensáveis à execução da obra, bem como todos os materiais e toda a mão de obra,
necessários à perfeita execução dos serviços, empregando material de primeira qualidade e mantendo
profissionais competentes e experimentados, uma vez que responde pela solidez e bom acabamento da obra,
de acordo com o Código Civil brasileiro.
10.2. A CONTRATADA poderá subcontratar serviços até 35% (trinta e cinco por cento) do valor do Contrato,
ficando responsável pelas obrigações com a Previdência Social, PIS, FGTS, dívidas trabalhistas e outras, de
seu pessoal próprio e dos subcontratados, somente sendo permitida a atuação na obra de pessoas contratadas
com o efetivo registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), nos termos de Legislação
Trabalhista.
10.1.1. É proibida a subcontratação com empresas que tenham participado da licitação que deu origem a este
Contrato. A critério do CONTRATANTE e para os serviços de maior relevância, se ocorrer subcontratação,
poderá ser exigida a comprovação de capacidade técnica da subcontratada.
10.1.2. A CONTRATADA responderá, única e exclusivamente, pelos serviços por ela subcontratados perante o
CONTRATANTE.
10.2. Qualquer alteração das disposições e especificações constantes dos documentos mencionados nesta
Cláusula, somente será executada depois de submetida por escrito à aprovação do CONTRATANTE e aprovada
por este.
10.3. Em relação às alterações mencionadas no subitem anterior, a CONTRATADA, em qualquer caso,
responderá pela estabilidade, solidez, durabilidade e perfeição, conforme artigos 618 e 441 do Código Civil
Brasileiro.
10.4. A CONTRATADA deverá manter à frente das obras, engenheiro responsável técnico, sênior,
devidamente habilitado no CREA local, conforme indicado na fase de habilitação à licitação, com permanência
em tempo integral na obra.
10.4.1 - No caso de agendamento de reuniões de trabalho entre as partes, obrigatoriamente o responsável
técnico deverá se fazer presente.
10.5. A CONTRATADA obriga-se a respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados e
os de seus subcontratados, utilizados na obra, a legislação vigente sobre impostos, contribuições e taxas,
segurança do trabalho, previdência social e acidentes de trabalho, por cujos encargos responderá
unilateralmente em toda a sua plenitude e outros, por mais especiais que sejam. Somente é permitida a
contratação com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada.
10.6. O transporte, a guarda e a manutenção de equipamentos e materiais são de exclusiva responsabilidade e
ônus da CONTRATADA. Os equipamentos, assim como os materiais empregados para a execução dos serviços
serão considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, não podendo ser
retirados do local da obra sem prévia autorização do CONTRATANTE.
10.7. A mudança de responsabilidade técnica da obra será imediatamente submetida, por escrito, ao
CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
10.8. Será da CONTRATADA toda a responsabilidade de legalização da obra junto aos Órgãos Oficiais, às suas
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expensas.
10.9. A CONTRATADA dará início aos serviços e obras a contar da data estabelecida na Ordem se Serviço,
conforme subitem 5.1 deste contrato.
10.10. O desenvolvimento dos serviços e obras contratados deverá obedecer a um ritmo que satisfaça
perfeitamente ao cronograma físico-financeiro constante da proposta da CONTRATADA, salvo as dilações de
prazo previstas no subitem 5.2, devidamente aprovadas pelo CONTRATANTE.
10.11. Decorrido cada um dos prazos parciais do cronograma, ou o prazo de entrega da obra, se não concluídas
as obras e serviços a eles correspondentes, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas neste
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SERVIÇOS EXTRAS
11.1. Os serviços extras, ou seja, aqueles não previstos no projeto licitado serão orçados segundo os preços
unitários constantes da proposta comercial da CONTRATADA apresentada na Licitação e obrigatoriamente
aprovados pelo CONTRATANTE. Os materiais e mão de obra que não tenham correspondentes na planilha
inicial terão preços unitários da época da apresentação da proposta de serviços extras e, ficarão sujeitos às
retenções de que trata a Cláusula Terceira.
11.2. Os valores dos serviços extras serão reajustados, quando couber, pela aplicação da fórmula expressa na
Cláusula Quarta, da seguinte forma:

a) Quando com correspondentes na planilha inicial da licitação, serão utilizados os mesmos índices de
reajustamento da planilha original.

b) Quando sem correspondentes na planilha inicial da licitação, os índices de reajustamento serão aplicados
tendo como base (I0) o correspondente ao mês de apresentação do orçamento.

11.3. Nenhum serviço considerado extra pela CONTRATADA poderá ser executado sem a prévia solicitação de
serviço adicional ou extra, dirigida a Fiscalização, e sem a aprovação do CONTRATANTE.
11.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar acréscimos ou reduções nos serviços referentes à
obra, os quais serão orientados pelos seus preços unitários da proposta inicial, mediante previsão em termo de
aditamento ao contrato, inclusive quanto às alterações no cronograma inicial da obra.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO DA OBRA
12.1. O CONTRATANTE irá designar formalmente Engenheiro Fiscal, que fica investido de amplos poderes
para fiscalizar as obras, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste Contrato nos casos nele
previstos, entrar na posse imediata das obras por ocasião da rescisão deste, prosseguir na execução das
mesmas e praticar os atos que forem necessários, ou aconselháveis, devendo o local da obra ser franqueado, a
qualquer dia e hora, ao acesso da Fiscalização, representante do CONTRATANTE. A ação fiscalizadora será
exercida de modo sistemático, de maneira a fazer cumprir rigorosamente os prazos, qualidade, custos e
segurança, condições e qualificações previstas no Contrato e seus anexos.
12.2. A Fiscalização do CONTRATANTE poderá recusar materiais que estejam em desacordo com as
especificações do projeto, ordenando sua imediata remoção do canteiro de obras, bem como o afastamento de
qualquer empregado ou subcontratado da CONTRATADA, a bem dos serviços.
12.3. A Fiscalização do CONTRATANTE poderá rejeitar serviços que não correspondam às condições
pactuadas, cabendo à CONTRATADA refazê-los dentro de 24 horas da notificação que, para tanto, lhe for feita,
correndo por sua conta, todas as despesas daí decorrentes.
12.4. Em caso de demora, ou recusa, no cumprimento dessas medidas, o CONTRATANTE poderá confiar a
outrem a execução dos reparos, descontados o seu custo do primeiro pagamento a ser feito, imediatamente
após, à CONTRATADA, ou, não havendo pagamento a fazer descontar das importâncias retidas em decorrência
da Cláusula Terceira deste Contrato.
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12.5. O CONTRATANTE dará ciência imediata à CONTRATADA, por meio de sua Fiscalização, de toda e
qualquer anormalidade que se verificar na execução dos serviços, além de obrigatoriamente registrá-las no
Diário de Obras.
12.6. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do CONTRATANTE,
cujas reclamações obriga-se a atender pronta e irrestritamente.
12.7. A CONTRATADA manterá obrigatoriamente na obra um Diário de Obras, onde serão lançados todos os
fatos, especialmente as datas do início da obra e dos términos de cada etapa de serviço. O livro será rubricado
pela Fiscalização e por um representante da CONTRATADA na obra.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações referidas na
Cláusula Nona do presente Contrato, depois de terem sido considerados em perfeita ordem pela Fiscalização.
Os serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados
cabendo à CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas.
13.2. Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE, por meio de sua Fiscalização,
para fins de recebimento. Nos 10 (dez) dias úteis seguintes ao recebimento daquela comunicação, procederá o
CONTRATANTE a vistoria geral das obras e estando estas em condições de serem recebidas, lavrar-se-á o
"Termo de Recebimento Provisório".
13.3. O "Termo de Recebimento Definitivo" será firmado em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório,
após nova vistoria da Fiscalização do CONTRATANTE. Se os serviços executados estiverem em condições de
serem aceitos pelo CONTRATANTE, mediante comprovação do pagamento da contribuição devida ao INSS,
FGTS e PIS, relativo ao período de execução da obra, será feita a devolução das retenções pelo
CONTRATANTE, pelo saldo que apresentarem.
13.4. Desde o recebimento provisório, o CONTRATANTE entrará na posse plena das obras.
13.5. O recebimento definitivo das obras, por parte do CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA das
responsabilidades decorrentes das disposições constantes no art. 618 do Código Civil Brasileiro, respondendo
esta, durante 05 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo da obra, pela solidez e segurança dos serviços
executados, não só em razão do material e mão de obra, mas também do solo;
13.5.1 A CONTRATATA tem, ainda, responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
sendo também responsável pela reparação do dano, conforme previsto no art. 441 do Novo Código Civil e art.
12 do Código de Defesa do Consumidor.
13.6 No caso de execução de serviços imperfeitos ou em desacordo com as especificações, ou ainda,
inadimplemento de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato com perdas e
danos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SERVIÇOS NÃO ABRANGIDOS
14.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar com outras empresas, a execução de serviços
diversos não abrangidos por este Contrato, para execução no mesmo local, durante a vigência deste.
14.2. Neste caso, a CONTRATADA não poderá opor quaisquer dificuldades à introdução de materiais na obra
ou à execução de serviços.
14.3. A CONTRATADA exonera o CONTRATANTE de toda a responsabilidade relativa a quaisquer danos, ou
prejuízos que lhe sejam causados por essas outras empresas. Os danos ou prejuízos que a CONTRATADA
causar a tais empresas serão de sua inteira responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS
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15.1. Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for
especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou
descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando
mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a suspensão da falta ou o
cumprimento integral de tal obrigação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
16.1. As partes não responderão pelos prejuízos comprovadamente resultantes de caso fortuito ou força maior,
na forma do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, desde que os atos e/ou fatos, devidamente justificados e
comprovados, afetem especificamente o cumprimento do disposto neste CONTRATO, seus ANEXOS e
TERMOS ADITIVOS ao presente CONTRATO que vierem a ser firmados pelas partes, como causa eficiente,
direta e inafastável.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O presente CONTRATO não representa e não implica a formação de nenhum tipo de sociedade ou
associação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, nem tampouco autoriza que quaisquer das partes
atuem como agente ou representante da outra.
17.2. Caso qualquer disposição deste CONTRATO seja considerada nula, ilegal ou inexequível, as partes
deverão negociar de boa-fé, de forma a chegar a um acordo na redação de uma nova CLÁUSULA que seja
satisfatória e que reflita suas intenções, conforme expressas no presente CONTRATO, a qual substituirá aquela
considerada nula, ilegal ou inexequível.
17.3. Qualquer mudança ou alteração neste CONTRATO somente terá validade mediante a celebração de
TERMO ADITIVO, assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas devidamente qualificadas.
17.4. Nenhuma das partes poderá ceder, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros quaisquer
direitos ou parte dos direitos resultantes deste CONTRATO, nem ceder posição jurídica assumida neste
CONTRATO, sem o prévio consentimento escrito de todas as partes.
17.5. O não exercício ou o atraso no exercício, por qualquer das partes, de qualquer direito que seja
assegurado por este CONTRATO ou na lei em geral, não constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem
prejudicará o eventual exercício do mesmo ou sua execução.
17.6. A responsabilidade do CONTRATANTE e da CONTRATADA por perdas e danos que porventura
causarem uma a outra em decorrência do inadimplemento deste CONTRATO fica limitada aos danos diretos,
consoante o disposto no Código Civil Brasileiro, excluídos os lucros cessantes e danos indiretos.
17.7. Consideram-se partes do presente contrato o Edital de Licitação nº 19/001-CC e seus Anexos; a proposta
apresentada pela CONTRATADA, naquilo que implícita ou explicitamente não for conflitante com este contrato e
com o Edital; e a Resolução SESC nº 1252/2012.
17.8. Este CONTRATO obriga as partes e seus sucessores a qualquer título, aplicando-se a este CONTRATO
as leis em vigor na República Federativa do Brasil.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As partes elegem o Foro da Comarca da Capital, Juízo de Vitória/ES, como o único competente para
dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO com a expressa renúncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo assinadas e para um só efeito
legal, firmam, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias, o presente instrumento, cientes de que ao
CONTRATANTE é aplicável o disposto no artigo 150, item VI, alínea C, da Constituição Federal, no artigo 5º do
Decreto-Lei nº 9853, de 13 de setembro de 1946 e nos artigos 12 e 13 de Lei nº 2613, de 23 de setembro de
1955.
[Digite texto]
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Vitória - ES, .... de .................... de 2019.

________________________________
Contratante

________________________________
Contratada

Testemunhas:
________________________________
Nome:
CPF:

[Digite texto]

________________________________
Nome:
CPF:

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)

ANEXO II
MODELO

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Em atendimento ao disposto no Edital de Licitação nº 19/001-CC do Sesc/ES, pelo presente,
a empresa............................................, credencia o Sr(a) ........................................................
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ........................, para que a represente nesta
Licitação, com poderes plenos para prestar esclarecimentos, transigir, assinar, renunciar a
recursos, requerer, receber notificação, e praticar tudo que seja necessário à participação de
nossa empresa nesta licitação.

Localidade, dia, mês e ano.
Assinatura
Identificação do responsável legal pela empresa

INSTRUÇÕES:
1- Este documento deverá ser apresentado em separado à Comissão de Licitação no ato do
recebimento dos envelopes e poderá ser substituído por procuração. Em ambos os casos,
deverá ser juntado o documento que comprove o poder de delegação do outorgante.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)

ANEXO III
MODELO

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO

A empresa ..................................................., CNPJ nº .............................., por seu
representante legal abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos
os documentos, tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com
todas as condições do Edital de Licitação nº 19/001-CC e seus anexos. Declara, do mesmo
modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos
que julgam necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo,
apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto da presente
licitação, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal
para licitar e contratar com o Sesc/ES, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Localidade, dia, mês e ano.
Assinatura
Identificação do responsável legal pela empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)

ANEXO IV
MODELO

DECLARAÇÃO DE VISITA À OBRA

Declaramos, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que o Sr(a).
............................................................, portador da Carteira de Identidade nº. ........................,
representando nossa Empresa, compareceu ao local de visita, tomando conhecimento de
todas as condições e todas as peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o
custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e a execução do objeto da
Licitação nº 19/001-CC do Sesc/ES..

Localidade, dia, mês e ano.
Assinatura
Identificação do responsável legal pela empresa

INSTRUÇÕES:
1- Este documento deverá ser apresentado, no momento da visita, ao responsável do Sesc
que, após a sua realização, o atestará através de assinatura e carimbo.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)

ANEXO V
MODELO

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 19/001-CC

Razão social: ..................................................................................................
Endereço: ..................................................................................................
Cidade: .................................................

Estado: ...............

CEP: .................

Telefone: ...............................................

E:mail: ...............................................

Inscrição Estadual: ...............................

CNPJ: ...............................................

Apresentamos a nossa proposta de preços, de acordo com os prazos e as especificações
constantes deste Edital e seus anexos, para execução da obra de que trata esta licitação,
com prazo total de ................. meses, pelo preço de R$ .................................
.....................................................................), incluindo todos os encargos sociais,
operacionais e tributos devidos, valor esse com data base de 02/2019.
Declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.
Localidade, dia, mês e ano.
Assinatura
Identificação do responsável legal pela empresa
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ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SESC/CABG
- CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDÚ -

Execução de serviços civis e complementares necessários às obras para construção
da primeira parte da futura unidade do Centro de Atividades de Baixo Guandú
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1. OBJETO
A obra em questão consiste na construção do novo centro de atividades do Sesc,
denominado CABG – Centro de Atividades de Baixo Guandu – no município de Baixo
Guandú, localizado na Rua Padre Aristides Tarciano, s/n, Centro, Baixo Guandú/ ES. A
construção será dividida em duas etapas e, nessa primeira, que será o objeto dessa
licitação, será executada a totalidade dos serviços inerentes à movimentação de terra,
fundações e superestrutura.
A nova unidade irá contemplar escola, auditório, clinica odontológica e espaço de lazer com
piscina e quadra poliesportiva, reunidos em uma área total construída de 7.467,56m².
O projeto está dividido em duas edificações principais, bloco Administrativo/ Clinica
Odontológica e bloco Educacional/Auditório, que são interligadas através de um pátio
coberto, facilitando o acesso dos alunos, funcionários e usuários. Uma Guarita guarda o
acesso às edificações, feitas através de uma passarela, sendo a obra complementada por
mais três edificações: bloco com Lanchonete/ Vestiários e piscina, bloco com quadras
poliesportivas cobertas e bloco de rampa/escada.
O interior da unidade possuirá um estacionamento com 12 vagas para funcionários e,
externamente, serão 43 vagas, sendo 02 para portadores de necessidades especiais, além
de 15 vagas para moto destinadas aos visitantes da unidade.
2. ESCOPO DO TRABALHO
O presente Memorial descritivo e Caderno de Especificações Técnicas objetiva definir as
especificações generalizadas e descrever os serviços, estabelecer as condições, normas,
dados básicos e os requisitos mínimos, bem como orientar a empresa contratada,
objetivando garantir a qualidade da execução das obras e serviços de construção civil do
Sesc
Para efeito das presentes especificações, o termo Construtor define o proponente vencedor
do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação e o termo Fiscalização
define a equipe que representará o Sesc/ES perante o Construtor e a quem este último
dever-se reportar.
A planilha orçamentária, o memorial descritivo, as especificações técnicas e todas as peças
gráficas dos projetos serão parte integrante do contrato de serviço e devem ser conferidos
por meio da compatibilização, não sendo aceito reivindicações posteriores à abertura do
edital.
Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou projeto, sem autorização da
Fiscalização de obra do Sesc. A autorização só terá validade quando confirmada por escrito.
3. PRAZOS DE EXECUÇÃO
O prazo máximo para execução dos serviços é de 12 meses corridos, sendo facultado ao
Construtor executar os serviços onde ocorrerão as intervenções.
A escala a ser desenvolvida será de inteira responsabilidade do Construtor, assim como os
custos com trabalhos em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados e períodos
noturnos) decorrentes, caso necessário por qualquer outra eventualidade e alheio à vontade
do Sesc, devendo estes estar inclusos na proposta, para que seja mantido o prazo e valor
contratual.
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4. INSTRUÇÕES PRELIMINARES
A descrição para os serviços ora apresentados tem por finalidade complementar as
informações e especificações fornecidas nos projetos desenvolvidos para a construção da
nova unidade e que seguem abaixo discriminados os seus respectivos autores, e deverá ser
realizado rigorosamente de acordo com o especificado, salvo as alterações introduzidas
com o aval da Fiscalização:
• Urbanismo e detalhamentos de arquitetura: Brunella Scardua Muniz;
• Fundações e estruturas: Carlos Augusto Calmon Nogueira da Gama – M.C.A Tecnologia
de Estruturas;
• Levantamento Topográfico: Robson Gaigher;
• Sondagem: Luiz Claudio Keller – Parametro Ambiental.
Posteriormente, após assinatura do Contrato, em caso de necessidade ou para basear
marcações de eixos de tubulação, serão disponibilizados os demais projetos
complementares, de acordo com a demanda.
O licitante, antes de apresentar sua proposta, deverá analisar os projetos, consultar as
especificações e vistoriar o local das obras, executando todos os levantamentos necessários
ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões e/ou
indefinições, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de
acréscimo de preços. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer
reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da
proposta do Construtor.
Antes do início das obras, deverá ser agendada uma reunião com a Gerência Geral de
Obras, Engenharia e Arquitetura do Sesc – GGOEA –, para definir a data de início da
execução dos serviços, ratificada através de uma Ordem de Serviço, e solicitar aprovação
do Cronograma físico-financeiro pela mesma, que deverá ser de acordo com as
necessidades e períodos de execução predeterminados pelo Sesc.
Ainda, deverá ser apresentada à GGOEA uma relação com nome completo e documento de
identificação dos funcionários que participarão da execução da obra, assim como a
comprovação dos seus respectivos vínculos com o Construtor, que deverá ser atualizada
sempre que houver alterações. Ainda, todos os funcionários deverão utilizar uniforme com
crachá que os identifique, assim como equipamentos de proteção individual e coletiva.
O Sesc poderá, a seu critério, prestar orientação e fiscalizar os serviços, de forma a garantir
a qualidade e segurança necessária às suas instalações.
5. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONSTRUTOR
a. Conhecer e dominar todas as exigências de normatização e regulamentos referentes à
execução dos serviços em referência;
b. Manter-se informada sobre as condições de execução do contrato, de modo a garantir o
cumprimento das obrigações descritas;
c. Conhecer detalhadamente o objeto da obra, os projetos, planilha de serviço, memorial
descritivo e especificações técnicas e os métodos construtivos a serem empregados,
assim como as peculiaridades da construção;
d. Analisar e compatibilizar previamente os projetos executivos, planilha orçamentária,
memorial descritivo e especificações técnicas;
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e. Controlar os materiais que entram no canteiro para fins de execução da obra, analisando
sua qualidade e compatibilidade com as especificações e projetos;
f. Controlar e garantir o desenvolvimento físico da obra, em face do cronograma físico
financeiro proposto, pronunciando-se sobre eventuais incompatibilidades já constatadas
ou previsíveis, evitando-se aditivos de acréscimo ou supressão;
g. Manter na obra um livro Diário de Obras e registrar todas as informações importantes e
de possíveis repercussões nos aspectos técnicos do contrato, preenchido
sistematicamente com a descrição dos serviços executados, etapas em andamento,
materiais fornecidos, condições climáticas, efetivo seus e de subempreiteiros e
equipamentos disponíveis, bem como averiguar o registro de fatos relevantes que
possam fundamentar eventuais requisições de prazos e aditivos, com no mínimo duas
vias, devendo ser assinado pelo Engenheiro Responsável do Construtor e pela
Fiscalização. Das anotações feitas, poderá a Fiscalização discordar, observar e solicitar
providências;
h. O Construtor ficará responsável por realizar atas quando das visitas da equipe do Sesc à
obra, assim como nas reuniões pertinentes ao objeto. Essas atas deverão ser registradas
em “Livro Ata” e as cópias das mesmas devem ser remetidas em até 2 (dois) dias úteis à
Fiscalização para conhecimento;
i. Anotar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização de faltas ou defeitos observados, divergências nas
especificações, podendo a Fiscalização fazer anotações do que julgar necessário;
j. O Construtor deverá manter em seu quadro de funcionários um encarregado de
instalações hidráulicas para acompanhar, quando da execução dos serviços de formas,
armação e concreto, a marcação dos pontos de passagem de tubulações de instalações
de água fria, esgoto, águas pluviais e prevenção e combate à incêndio, caso essas
exijam intervenção por época da execução da estrutura;
k. Atuar tecnicamente auxiliando a equipe do Sesc designada para fiscalização do contrato,
responsabilizando-se pela garantia de observância de todos os parâmetros técnicos
contidos nos projetos executivos, bem como pela observância das normas técnicas
vigentes;
l. Controlar os documentos da obra, mantendo a organização do arquivo das cópias
atualizadas dos projetos, cópias dos contratos firmados, cópia das especificações,
orçamentos, cronograma e cópia dos e-mails e ofícios trocados entre as partes, tudo
devidamente disponível quando solicitado pela Fiscalização nas visitas de obra;
m. Registrar, acompanhar e controlar os quantitativos de cada serviço executado,
objetivando assessorar a equipe designada pelo Sesc em relação à medição ou
solicitações de aditivos, inclusive com a emissão de parecer e impugnação de serviços
eventualmente cobrados pelo Construtor;
n. Observância e obediência às condições contratuais e às legislações fiscais e trabalhistas;
o. Acompanhar as licenças e alvarás exigidos da obra em todos os órgãos envolvidos,
quando estes forem necessários;
p. Elaborar pareceres técnicos sempre que necessário ou exigido pelo Sesc;
q. Avaliar e prever a necessidade de alterações de projetos e/ou especificações;
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r. Comunicar-se, prévia e continuamente, com a equipe do Sesc a fim de resolver todas as
possíveis pendências durante a execução da obra e dirimir eventuais dúvidas que
possam vir a ocorrer;
s. Acompanhar e registrar, em projetos, todas as alterações ou modificações de medidas de
áreas e detalhamento de projetos no sentido de melhores resultados e/ou para fins de
adequações à realidade local, para facilitar a emissão de projetos “as built”, sob
responsabilidade do Construtor;
t. Realizar demais atribuições necessárias e indispensáveis à eficiente e efetiva prestação
dos serviços solicitados;
u. Indicar um preposto, a ser aceito pela Fiscalização, e mantê-lo durante o período de
vigência do contrato, para representa-lo administrativamente, sempre que necessário;
v. É de responsabilidade do preposto considerar as orientações da Fiscalização, inclusive
quanto ao cumprimento das regulamentações internas e da Segurança e Medicina do
Trabalho;
w. Proceder ao registro junto ao CREA e/ou CAU, nos termos da legislação própria, sem
custo adicional ao Sesc;
x. Reparar ou refazer, a seu custo, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, resultante da execução dos serviços;
y. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Sesc ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa na execução do contrato;
z. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite legalmente permitido.
6. NORMAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
a.

b.

c.

d.

e.

A Fiscalização e a equipe técnica da GGOEA terão livre acesso a todos os locais da
obra, podendo solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da
Construtora a qualquer momento, quando for benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos;
O Construtor deverá obedecer ao disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene
do Trabalho, em especial a NR18 sobre “Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção Civil”, e a NR24, “Condições Sanitárias e de Conforto nos
Locais de Trabalho”;
Todas as despesas referentes a emolumentos, multas e quaisquer outras que incidirem
sobre a obra de reforma do telhado serão de total responsabilidade do Construtor,
assim como a legalização da obra junto aos órgãos municipais, CREA/ES, licenças de
alvarás de construção e habite-se, caso necessário, contribuições sociais e seguros de
responsabilidade civil e dos empregados, entre outros tributos;
Serão aceitos subempreiteiros, desde que previamente aprovado pela Fiscalização, a
seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique em transferência de
responsabilidade. Perante o Sesc, inclusive, continuará respondendo direta e
exclusivamente pela obra. Ainda, o Construtor deverá apresentar, antes do início da
execução dos serviços empreitados, todos os contratos firmados com os
subempreiteiros e incluir seus funcionários na relação de identificação entregue ao
Sesc;
Todos os materiais a serem empregados, bem como os serviços executados deverão
ser comprovadamente de excelente qualidade, satisfazer rigorosamente as
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

especificações descritas no projeto e Memorial Descritivo e serem efetuados por
profissionais especializados e devidamente habilitados;
O Construtor deverá apresentar à Fiscalização amostras de materiais e acabamentos e,
uma vez aprovadas, mantê-las no canteiro de obras para que sejam comparadas com
cada lote que entrar. O material que vier a ser impugnado deverá ser retirado
imediatamente da obra pelo Construtor;
Nos casos de justificada necessidade de substituição de materiais especificados, estes
deverão possuir, comprovadamente, características iguais ou equivalentes aos
primeiros e, ainda, serem aprovado pela Fiscalização inclusive, através de ensaios, sem
ônus para o Sesc. Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha sido
retirado de linha durante a execução da obra, alteração do projeto, omissão de
especificações ou ainda, caso faça opção pelo uso de algum material equivalente,
deverá ser consultada à Fiscalização com antecedência.
No caso de divergências, omissões ou dúvidas quanto à interpretação de projetos, o
Construtor deverá consultar a Fiscalização, por escrito, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias em relação ao cronograma de execução.
Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam plenamente
o presente Memorial, os projetos apresentados, as boas normas de execução ou as
normas brasileiras, podendo a Fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar
refazê-los, quando os mesmos não estiverem de acordo com especificações e normas
técnicas;
O Construtor cuidará para que a obra acarrete a menor perturbação possível aos
serviços e instalações adjacentes, devendo mantê-la sempre em bom aspecto,
inspirando segurança, limpa e arrumada, com materiais estocados e empilhados em
local apropriado, providenciando, periodicamente, a remoção de todo o entulho para
fora da obra.
Caso o Construtor venha, através de suas operações, prejudicar áreas não incluídas no
escopo da obra, assim como o patrimônio do Sesc e/ou o meio ambiente, esse será
responsável por recuperá-las, deixando-a tal como no seu estado original, inclusive, se
responsabilizando por danos a terceiros, oriundos da execução da obra.

7. PAGAMENTOS E ADITIVOS
Pela execução dos serviços objeto dessa obra, pagará o Sesc, mensalmente, os preços
unitários constantes em sua Proposta Comercial e respectiva Planilha Orçamentária, de
acordo com o Cronograma físico-financeiro. O Construtor deverá apresentar, à Fiscalização,
a planilha resumo da medição referente ao mês e relatório fotográfico contendo fotos dos
serviços em execução, na quantidade necessária que expresse a evolução do item, e com
legenda descrevendo a fase de execução do serviço. Após a aprovação dos quantitativos e
valores por parte da Fiscalização, o Construtor poderá emitir a nota fiscal, que deverá ser
entregue juntamente com os outros documentos contábeis já informados no Edital.
Em caso da necessidade de execução de serviços extras, o Construtor é obrigado a aceitar,
nas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários nas
obras ou serviços, que podem aumentar ou diminuir o tempo de obra, sendo que a
somatória dos valores deve estar, obrigatoriamente, dentro dos percentuais legais. O Sesc
será responsável por elaborar um orçamento sintético, contendo descrição e quantitativo de
cada serviço, custo unitário, custo total e valor total com todos os materiais e serviços
necessários à execução da obra, nas seguintes etapas:
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a. Para itens existentes na tabela do Sinapi:
• Será pesquisado o valor do serviço, na tabela do Sinapi, na mesma data base da
proposta;
• Caso necessário, ajustes serão realizados nas composições para adequar os serviços à
particularidade da obra;
• Sobre o valor final do serviço no Sinapi, será aplicado o percentual do BDI contratado;
• Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relação ao orçamento
referência.
b. Para itens não existentes na planilha do Sinapi, pesquisados em outros sistemas ou
orçados com composição próprias:
• Será utilizada a composição do sistema de referência, realizando os ajustes pertinentes e
substituindo os preços dos insumos por aqueles existentes no Sinapi. Para os insumos
novos, não existentes no Sinapi, a ordem de elaboração será, pela busca em outros
sistemas referenciais e, então, por meio de pesquisa de mercado, adotando o menor preço
para obtenção do preço final;
• A composição deverá ser elaborada na mesma data-base da proposta;
• No caso da adoção de insumos cotados no mercado, o valor será deflacionado até a data
base da proposta pelo índice de reajuste contratual;
• Sobre o valor da etapa anterior incidirá o percentual do BDI contratado;
• Caso o BDI ofertado pela empresa seja maior do que o percentual de referência do
orçamento referência da instituição será utilizado este último;
• Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relação ao orçamento
referência.
c. Itens de serviços que não se enquadrarem nos itens acima, para os quais não são
encontradas equivalências de insumo e/ou composição nos sistemas de referência de
preços serão pesquisados no mercado:
• A instituição realizará pesquisa de mercado com o máximo possível de prestadores de
serviço, adotando o menor preço como tratamento estatístico para obtenção do preço final;
• O valor obtido será deflacionado pelo índice de reajuste contratual até a data-base da
proposta.
• Sobre o valor da etapa anterior incidirá o percentual do BDI contratado;
• Caso o BDI ofertado pela empresa seja maior do que o percentual de referência do
orçamento referência da instituição será utilizado este último;
• Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relação ao orçamento
referência.
Ficará sob responsabilidade da Fiscalização o envio do aditivo para o Construtor, para que o
mesmo tenha conhecimento e aceite a inclusão dos novos itens, reconhecendo a sua
capacidade técnica de execução dos serviços aditivados.
8. SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
Os serviços iniciais e complementares consistem na confecção da placa de obra,
mobilização de pessoal, equipamentos e materiais, instalação do canteiro com barracão de
obras e todas as construções, instalações de utilidades de serviços, além de despesas
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gerais como consumo de energia elétrica, água, disposição de esgotos, contas telefônicas,
taxas exigíveis pela legislação municipal, estadual ou federal relativas à implantação da
obra.
8.1. Demolições
Os muros externos e as construções existentes no terreno deverão ser totalmente
demolidos, tais como telhados, estruturas em concreto armado, esquadrias, vidros, louças,
alvenarias de vedação, bem como todas as tubulações nela embutidas, pisos, sub-bases e
fundações, sem a necessidade de previsão de reaproveitamento de materiais, exceto por
determinação expressa da Fiscalização. Esses serviços deverão ser executados com
equipamentos manuais e/ou com o uso de máquinas pesadas, de acordo com o material e
volume a ser retirado.
Nos casos em que demolição produzir alta quantidade de materiais em suspensão (poeira),
deve-se utilizar água para conter a emissão desses elementos. Este procedimento também
é válido para todos os serviços de carga e descarga de resíduos de demolição, quer seja
manual ou mecanicamente.
Os postes de concreto, indicados para remoção, serão retirados com o uso de caminhão
guindauto.
Os muros externos só serão demolidos por época da construção do muro definitivo, de
modo a restringir a entrada de pessoas e de animais no interior do terreno.
Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar queda de escombros e materiais no
momento das demolições.
Todos os serviços de demolição incluem a remoção manual, carga e descarga mecanizada
em caminhão basculante e transporte do entulho produzido para local licenciado.
A construtora deverá comprovar que todos os resíduos sólidos gerados, produto de
demolições e descartes, foram encaminhados à destinação final em locais licenciados pelos
órgãos ambientais para esse fim.
8.2. Desmatamento e limpeza do terreno
Deverá ser efetuada limpeza em todo o terreno, removendo-se vegetação rasteira, arbustos,
árvores (indicadas), troncos, pedras soltas, detritos e obstáculos encontrados no local. As
árvores só poderão ser removidas com o consentimento da Fiscalização e dos órgãos
competentes. A limpeza do terreno consiste também na remoção de camada superficial de
terra com aproximadamente 20 cm de profundidade, na área edificável, incluindo a carga
manual, carga mecânica, transporte e descarte em local licenciado dos produtos
provenientes da demolição, inclusive limpeza das rodas dos caminhões e das ruas
circunvizinhas à obra.
Nos casos em que a movimentação dos resíduos gerados produza alta quantidade de
materiais em suspensão (poeira), deve-se utilizar água para conter a emissão desses
elementos. Este procedimento também é válido para todos os serviços de carga e descarga
de resíduos, quer seja manual ou mecanicamente.
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8.3. Tapumes
O Construtor deverá construir tapumes, nos locais previstos, conforme projeto fornecido
pelo Sesc, com altura necessária para isolar devidamente a área em obras, sendo, o
mínimo, de 220cm.
Os tapumes de isolamento do canteiro de obras serão executados com estrutura de
madeira, composta de pilares em pontaletes de madeira 8 x 8”, fincados à 60cm de
profundidade, à cada 2 metros, com sistema de contraventamento composto de ripas,
fixadas à 45° interligando o pilar a um pontalete fixado no piso, com altura e profundidade
suficientes a estabilizar a estrutura, e de 3 linhas horizontais de ripas de madeira 2 x 5cm. O
fechamento será em telha metálica ondulada esp 0.5mm, fixada com pregos, e tratada com
tinta anticorrosiva e tinta esmalte sintético branca. A fabricação e instalação dos tapumes
deverá prever portões e trancas.
Os tapumes são de propriedade do Sesc, assim como toda a estrutura do canteiro e,
somente com a autorização deste, poderá ser desmontado, desmobilizado e/ou descartado.
8.4. Ligações provisórias
É de responsabilidade do Construtor solicitar, junto às concessionárias locais, as ligações
provisórias de água, esgoto e energia elétrica, bem como fornecer e instalar todas as redes
de ligação entre o ponto de fornecimento da concessionária e o abastecimento do canteiro
de obras. Para a coleta de esgoto deverá ser construído um sistema de fossa e filtro
prevendo, inclusive, as conexões entre os pontos coletores e caixas. Caso haja a
necessidade de autorização junto aos órgãos municipais ou Meio Ambiente, esta deverá ser
providenciada pelo Construtor, sem qualquer ônus adicional para o Sesc.
O pagamento das despesas de consumo de água e energia é de responsabilidade do
construtor.
As instalações elétricas provisórias deverão ser executadas com material de boa qualidade
e sob a responsabilidade do Construtor, seguindo criteriosamente as normas vigentes de
baixa e média tensão.
Deverá ser computado no dimensionamento da entrada de energia todas as cargas
necessárias previstas para as prestadoras de serviço, independentemente da atividade.
8.5. Canteiro de obras
A Construtora deverá executar todas as construções provisórias relacionadas na planilha
orçamentária.
A implantação geral do Canteiro de Obras e as instalações provisórias deverão ser
apresentadas à Fiscalização para aprovação prévia, com layout, dispositivos de controle de
acesso, segurança e combate a sinistros, e aos órgãos competentes, caso necessários.
As instalações devem possuir sanitários, escritório, local para reunião, com todos os
equipamentos e instalações necessárias, tais como: elétricas, hidráulicas, telefonia, lógica,
ar-condicionado, mobiliário, equipamentos e demais acessórios necessários ao seu
funcionamento, além de local reservado para um arquivo atualizado das plantas do projeto e
memoriais descritivos, além de outros documentos de interesse da obra.
Os sanitários, vestiários e refeitórios deverão ser executados todos em conformidade com a
NR18, assim como as outras instalações de canteiro, tais como: barracão para central de
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armaduras, central de fôrmas/produção de argamassas ou de concreto, almoxarifado,
depósito para armazenamento de ensacados (cal, cimento), madeiras e tubos. Ainda,
deverão ser previstas a construção de torres para reservatórios de água elevados.
8.6 Placa de obra
É de responsabilidade do Construtor, a execução da sinalização da área a ser trabalhada,
atendendo as determinações dos órgãos fiscalizadores e à NR 18. O Construtor deverá
fornecer e instalar uma placa de obra, de acordo com as normas e legislações pertinentes e
modelo abaixo, conforme especificações da Planilha Orçamentária, nas dimensões de
200cmx100cm. No caso de placas menores, deverão ser mantidas as proporções das
dimensões originais. A localização da placa será definida pela Fiscalização.

8.7. Desmobilização do canteiro de obras
A desmobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando a retirada
e desinstalação de todas as estruturas provisórias que não fazem parte da obra final.
Incluem-se neste serviço a desmontagem dos tapumes, barracões, retirada das instalações
provisórias de energia, água, e esgoto, bem como de internet, telefone, circuitos de
segurança, tubulações subterrâneas ou aéreas, postes, estacas e qualquer outra estrutura
não permanente.
Todo o mobiliário, de propriedade da construtora, deverá ser desmobilizado, porém, a
retirada do canteiro (barracões e reservatórios), tapume e ligações provisórias, cuja
propriedade é do Sesc, deverá ser autorizada previamente pela Fiscalização, que poderá, a
seu critério, aproveitar as essas instalações para a outra etapa da obra.
9. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÕES:
9.1. Movimentação de terra
O movimento de terra compreende todo o procedimento executivo de corte e aterro do
terreno natural, seja manual ou com utilização de equipamentos mecânicos, cujo objetivo
básico é atingir o nível planimétrico previsto no projeto ou aquele adotado e autorizado pela
Fiscalização. O material proveniente de outros locais destinado a aterro deve ser obtido de
áreas licenciadas. Os materiais não reaproveitáveis devem ser destinados a locais
devidamente licenciados ambientalmente para este fim.
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9.1.1. Escavações e reaterro:
As escavações serão executadas em conformidade com informações constantes nos
projetos de topografia e os elementos técnicos fornecidos pelos projetos estruturais.
A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento e limpeza do
terreno, logo da remoção e rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão
transportados para constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e
caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com os especificados para a
execução dos aterros.
Caso constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais escavados
em cortes, para a confecção de camadas superficiais ou intermediárias dos aterros, será
procedido o depósito dos referidos materiais para sua oportuna utilização.
O volume adotado é o de corte.
A escavação de valas de fundações e outros elementos estruturais da obra, previstos abaixo
do nível do terreno, será executada pela contratada de acordo com as indicações
constantes do projeto de fundações como nos demais projetos da obra. Estas escavações
deverão ser levadas a efeito, escoradas e isoladas, se for o caso, de forma a permitir a
execução daqueles elementos estruturais e das eventuais impermeabilizações especificadas
ou necessárias.
Todas as valas de elementos de fundação deverão ser apiloadas corretamente.
Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundações serão executados com material
escolhido, em camadas sucessivas, de altura máxima de 20cm, devidamente molhadas e
apiloadas, de modo a evitar fendas e desníveis por recalque das camadas aterradas.
Nos casos em que a escavação se der em elementos rochosos (material de 3ª categoria), o
desmonte será executado “à frio”, com perfuratriz manual pneumática.
9.1.2. Aterro
As escavações serão executadas em conformidade com informações constantes nos
projetos de topografia e os elementos técnicos fornecidos pelos projetos estruturais.
O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em camadas
sucessivas, em dimensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo
com as características especificadas.
Recomenda-se que a primeira camada de aterro seja constituída por material granular
permeável, que atuará como dreno para as águas de infiltração no aterro.
Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação devem ser
escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados,
de acordo com as características especificadas.
A construção dos aterros deverá preceder à das estruturas próximas a estes; em caso
contrário, deverão ser tomadas medidas de precaução, a fim de evitar o aparecimento de
movimentos ou tensões indevidas em qualquer parte da estrutura.
Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa
conformação e permanente drenagem superficial.
Nos locais de difícil acesso aos equipamentos usuais de compactação os aterros deverão
ser compactados com o emprego de equipamento adequado como soquetes manuais e
sapos mecânicos.
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A execução será em camadas, obedecendo às características especificadas no projeto de
terraplenagem.
O acabamento da superfície dos aterros será executado mecanicamente, de forma a
alcançar a conformação prevista no projeto de terraplenagem.
9.2. Fundações
As fundações serão executadas em conformidade com informações constantes nos projetos
de topografia e os elementos técnicos fornecidos pelos projetos estruturais.
Os materiais utilizados para a execução das fundações diretas, concreto, aço e forma,
obedecerão às especificações de projeto.
As sapatas, vigas de fundação, vigas de travamento, “radier” e outros deverão ser locados
perfeitamente de acordo com o projeto.
A escavação será realizada com a inclinação prevista no projeto ou compatível com o solo
escavado. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de fundação será
examinado para a confirmação da tensão admissível admitida no projeto. No caso de não se
atingir terreno com resistência compatível com a adotada no projeto (rocha), a critério da
Fiscalização e consultado o autor do projeto, a escavação será aprofundada até a
ocorrência de material adequado.
Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a superfície
através da remoção de material solto ou amolecido, para a colocação da lona e,
posteriormente, o lastro de concreto magro previsto no projeto.
As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão
realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com a NBR 6122:2010, tanto
quanto às dimensões e locações, quanto às características de resistência dos materiais
utilizados.
Cuidados especiais serão tomados para permitir a drenagem da superfície de assentamento
das fundações diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.
Se as condições do terreno permitirem, poderá ser dispensada a utilização de fôrmas,
executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela Fiscalização. O
reaterro será executado após a desforma dos blocos e vigas baldrames, ou 48 horas após a
cura do concreto, se este for executado “contra barranco”.
10. ESTRUTURAS DE CONCRETO:
Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições
do projeto estrutural.
Deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificação, por parte do Construtor e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras, bem como
do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras que,
eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto.
As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão
obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com
autorização do autor do projeto.
Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.
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10.1. Fôrmas, escoramentos e desfôrmas
Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e
indicado no projeto.
Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto.
Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada,
madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais,
conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja
previamente aprovada pela Fiscalização do Sesc.
As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o
espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios.
O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas
de trabalho.
A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de
exclusiva responsabilidade do Construtor a elaboração do esquema de sustentação e
escoramento, ou cimbramento das formas.
As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações,
devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam
desprezíveis.
As fôrmas serão construídas de forma a respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos
indicados no projeto.
No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o concreto
apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico adequado
ao plano de concretagem.
Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão receber aplicação de desmoldante, não
sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser garantida a estanqueidade das fôrmas, de
modo a não permitir a fuga de nata de cimento.
Toda vedação das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o
artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.
A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa exposição
antes da concretagem.
A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor
passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento
uniforme.
A ferragem será mantida afastada das fôrmas por meio de pastilhas de concreto.
As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura
superiores a 5mm. Serão obedecidas as notas constantes nos projetos estruturais e as
prescrições contidas na Norma NBR 6118.
As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com
segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido
suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma.
O Construtor providenciará a retirada das fôrmas, observando as notas dos projetos
estruturais e obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a não prejudicar as
peças executadas, ou a um cronograma acordado com a Fiscalização.
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10.2. Armaduras
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como
sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.
De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto
às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliações e corrosão.
As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas.
O Construtor deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços,
de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.
10.2.1. Cobrimento
Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas
no projeto e na Norma NBR 6118.
Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores
de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A
resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças
às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas
armaduras.
10.2.2. Limpeza
Limpeza: As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância
prejudicial à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A
limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas. Quando realizada em
armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os materiais
provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.
10.2.3. Corte
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.
10.2.4. Dobramento
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e
6.3.4.2 da Norma NBR 6118.
As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto
às emendas com solda.
10.2.5. Emendas
As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto
executivo.
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As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as
recomendações da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser também
aprovado pela Fiscalização.
10.2.6. Fixadores e espaçadores
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem,
lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a
fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto.
Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem
manchas ou deterioração nas superfícies externas.
10.2.7 Montagem e Proteção
Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da
Norma NBR 6118.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar
dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata
de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa
aderência.
10.3. Concreto
O concreto considerado para este projeto, e que será empregado na construção deve
atender às características e especificações contidas nos projetos estruturais e na tabela a
seguir:

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos agregados
graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem concretadas.
A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a trabalhabilidade e a
durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das peças.
A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será determinada pelo
Construtor em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da
correta relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e trabalhável.
Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.
A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações de
umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A
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utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes poderá ser proposta pelo Construtor e submetida à aprovação da
Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que
contenham cloreto de cálcio.
Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados
para comprovação de sua adequação ao traço adotado.
O Construtor efetuará, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios
de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras
relativas à matéria e em atendimento às previsões feitas em projeto.
O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma NBR
6118. O concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto.
Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá ser
convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos
necessários para garantir a estabilidade da estrutura.
10.3.1. Transporte
O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios
de transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a
segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de
pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado através de tábuas
e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.
10.3.2. Lançamento
O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pelo Construtor e aprovado
pela Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento.
O Construtor comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e
qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela
Fiscalização. O início de cada operação de lançamento será condicionado à realização dos
ensaios de abatimento (“Slump Test”) pelo Construtor, na presença da Fiscalização, em
cada betonada ou caminhão betoneira ou aleatoriamente, por amostragem.
O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de
peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela
Fiscalização.
Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas com ar comprimido ou
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir
a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado
nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não
deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.
A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será contínuo e
conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto.
Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente
terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento também
deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada
camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de
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densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja
perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embutidas.
A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso o Construtor
comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para
que haja perfeita compatibilidade e sincronização entre os tempos de lançamento,
espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente poderá
ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a
operação de lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados,
nem apressada ou atrasada a operação de adensamento.
10.3.3. Adensamento
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado
continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será
executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas.
Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se
formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura
para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência.
O adensamento do concreto será realizado por meio de equipamentos mecânicos, através
de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a
serem preenchidas.
Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de
fôrma estará condicionada à autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando
assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão
não serão operados contra fôrmas, peças embutidas e armaduras. Serão observadas as
prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.
10.3.4. Juntas de concretagem
Se recomendado pela Fiscalização ou previsto no projeto, nos locais onde foram previstas
juntas de concretagem, estando o concreto em processo de pega, a lavagem da superfície
da junta será realizada por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de
remover todo material solto e toda nata de cimento eventualmente existente, tornando-a a
mais rugosa possível, devendo ser utilizado adesivo à base de epóxi, a fim de garantir
perfeita aderência e monoliticidade da peça.
Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do cimento,
a limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, após o
apicoamento da superfície. Será executada a colagem com resinas epóxi, se recomendada
pela Fiscalização ou indicada no projeto.
Deverá ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.
10.3.5. Cura
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de
impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento.
Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas
contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.
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Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente
umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como alternativa,
poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a
formação de uma película impermeável.
Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser curado
imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies. O método
de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura.
A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos
efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da
estrutura.
10.3.6. Reparos
No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização.
Registrando-se graves defeitos, deverá ser consultado o autor do projeto que apresentará
as medidas necessárias à correção.
10.4. Juntas de dilatação
Serão executadas e/ou instaladas conforme indicado no projeto.
Deverá ser previsto ajuste suficiente entre as juntas e as peças da estrutura para permitir o
alinhamento e o nivelamento das juntas após a montagem da estrutura.
10.5. Normas e Práticas Complementares, aplicáveis às Estruturas de Concreto Armado
A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às seguintes
Normas e Práticas Complementares:
• Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos;
• Normas da ABNT e do INMETRO: NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de
Concreto
• Armado – Procedimento. NBR 5732 - Cimento Portland Comum – Especificação. NBR
5733 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – Especificação. NBR 6152 - Ensaio
de Tração de Materiais Metálicos - Método de Ensaio. NBR 6153 - Ensaio de
Dobramento de Materiais Metálicos - Método de Ensaio. NBR 7480 - Barras e Fios de
Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado. NBR 7211 - Agregados para
Concreto.
• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionárias de serviços públicos;
• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.
11. URBANISMO:
11.1. Muros de Contenção
Serão executados muros de contenção em concreto armado, em conformidade com os
projetos estruturais e em locais indicados nos projetos estrutural, implantação e urbanismo.
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As sapatas deverão ser apoiadas sobre elementos rochosos, conforme indicado no projeto
estrutural.
A altura do muro irá variar em função do desnível do terreno.
Caso a altura do muro ultrapasse os 6 (seis) metros de altura, o autor do projeto deverá ser
consultado para que indique as adequações necessárias, de modo a garantir a segurança
da contenção e da própria estrutura.
As medidas de altura e comprimento dos muros de contenção apresentadas no projeto
foram baseadas no levantamento topográfico do terreno e poderão sofrer alterações por ora
da execução, em função da profundidade necessária à fixação da sapata do muro à rocha
ou ao solo mais firme, conforme exigido pelo projeto estrutural. De igual forma, a área de
seção transversal, área de fôrmas, quantidade de aço e o volume de concreto poderão
sofrer alterações, sem que recaia sobre o Sesc qualquer ônus.
Deverão ser executados pontos de drenagem do tipo “barbacãs”, em quantidade e em
conformidade com os detalhes contidos no projeto estrutural.
Os muros também serão dotados de sistema vertical de drenagem, composto por mistura de
areia e brita, depositados na face interna do muro, em espessura mínima de 60cm, e em
toda sua altura, conforme previsto no projeto estrutural.
A cada 2 metros lineares de muro deverão ser executadas juntas de dilatação, preenchidas
com placas de EPS, na espessura de 20mm, com acabamento em mastique elástico,
profundidade de 20mm, até a superfície da estrutura.
11.2. Muros externos
Serão executados muros de alvenaria, com estrutura em concreto armado, em
conformidade com os projetos estruturais e em locais indicados nos projetos de implantação
e urbanismo.
Os muros externos existentes só serão demolidos por época da construção do muro
definitivo, de modo a garantir a não entrada de pessoas e de animais no interior do terreno.
11.3. Esquadrias, cercas e mourões
11.3.1. Esquadrias metálicas
O Construtor deverá fornecer e instalar gradis metálicos com as características e
especificações contidas no projeto arquitetônico e nos detalhes de esquadrias.
Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis,
barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de
empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão
atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos
indicados no projeto.
Nos locais onde os gradis serão instalados diretamente no solo, deverão ser previstos e
executados elementos estruturais de fixação, sapatas, onde serão fixados os postes dos
gradis. Os gradis externos serão fixados às muretas de bloco de concreto estrutural.
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11.3.2. Cercas
Nos locais indicados no projeto de urbanismo, deverão ser instaladas cercas compostas por
mourões de concreto, apoiados com escoras em concreto pré-moldado, interligados com 9
(nove) fios de arame de aço, em substituição às cercas existentes.
As cercas existentes só poderão ser retiradas por época da construção do novo cercado, de
modo a garantir o fechamento do terreno.
11.4. Galeria de águas pluviais
As galerias de águas pluviais que cortam o terreno deverão ser protegidas e isentas de
quaisquer elementos, oriundos da obra ou não, que venham a causar obstrução e/ou
comprometimento da vazão dos efluentes.
A construtora executará uma elevação de alvenaria nas paredes laterais da galeria, na
altura indicada em projeto, executando, sobre esta, uma cinta de amarração em concreto
armado. As paredes deverão estar aprumadas e niveladas.
A galeria receberá uma cobertura de fechamento em peças pré-moldadas de concreto
armado, não estanque, porém vedadas com argamassa.
As paredes da galeria serão revestidas com argamassa e preparadas para pintura futura.
12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1. Administração Local
O Construtor alocará, para a direção do canteiro de obras, desde o seu início até a sua
conclusão (recebimento provisório), os profissionais conforme os períodos discriminados na
planilha orçamentária.
Deverá ser devidamente comprovada pelo Construtor a experiência profissional de seu
Engenheiro Civil, Técnico de Segurança do Trabalho e Encarregados, os quais deverão
possuir obrigatoriamente experiência mínima de cinco anos, adquirida no exercício de
idênticas funções em obras de características semelhantes à contratada.
O Engenheiro Civil ficará responsável pela supervisão dos serviços e obras contratados,
sendo que o contato entre a Fiscalização e o Construtor deverá, preferencialmente, ocorrer
por intermédio desse profissional.
O Encarregado Geral auxiliará o Engenheiro Civil na supervisão dos trabalhos de
construção, devendo possuir experiência comprovada, adquirida no exercício de idênticas
funções em obras de características semelhantes à contratada, assim como os
Encarregados de Fôrma, Armação e Concretagem.
O Sesc poderá exigir do Construtor a substituição de qualquer profissional do canteiro de
obras desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como na
apresentação de hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição
deverá ser processada, no máximo em até 48 horas após a comunicação, por escrito, da
Fiscalização.
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12.2. Despesas Administrativas e Legais
12.2.1. Alvarás de Construção
É de responsabilidade do Construtor solicitar, obter e arcar com os custos do Alvará de
Construção e Licença de Obras, junto à Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, bem como
com possíveis renovações.
12.2.2. Atestado PCMAT
É de responsabilidade do Construtor apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do
início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato,
bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança
e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1. Legislação, Normas e Regulamentos
O Construtor será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do
contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores, devendo, durante a execução
dos serviços e obra:
• Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica ART’s/RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
da Lei n.º 6496/77;
• Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de
demolição, na forma das disposições em vigor;
• Obter junto à SEMA – Secretaria de Meio Ambiente a autorização de transporte e
disposição de resíduos sólidos da Construção Civil em usina de reciclagem credenciada,
caso se aplique;
• Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a
possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do
Decreto Federal n.º 356/91;
• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços e obras objeto do contrato;
• Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei e no Contrato, na condição de única e responsável por acidentes
e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente
envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;
• Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos
serviços e obras.
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13.2. Equipamentos e procedimentos de proteção e segurança
Os procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho devem ser cumpridos pela
empresa contratada, na prestação de serviços no Sesc, seguindo as normas e legislações
vigentes, a fim de proteger todos os envolvidos na obra ou aqueles que por ali circulam.
Cabe ao Construtor cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do
Trabalho, constantes no Capítulo V do título II, da Lei 6514 - Consolidações das Leis do
Trabalho (CLT). Não serão aceitas alegações, em nenhuma hipótese, de desconhecimento
por parte da legislação, por parte do Construtor.
Deverá ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutório de segurança, teórico e
prático, com periodicidade conforme norma, com carga horária mínima de oito horas, para
trabalho em altura, observando NR35, com conteúdo mínimo:
• Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
• Análise de Risco e condições impeditivas;
• Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
• Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
• Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção,
conservação e limitação de uso;
• Acidentes típicos em trabalhos em altura;
• Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de
primeiros socorros.
Caberá ao Construtor o fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) específicos e necessários às atividades
desenvolvidas, sendo obrigatório o uso por parte dos empregados e proibida a execução de
qualquer serviço sem a utilização dos mesmos. Serão de uso obrigatório os equipamentos
relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras, dentro do que
determina a NR6, NR9 ou qualquer outra legislação pertinente, de acordo com a atividade a
ser executada:
• Capacete de segurança: queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e
outros;
• Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos;
• Protetor facial: projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas;
• Óculos de segurança contra impacto: ferimentos nos olhos;
• Óculos de segurança contra radiação: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação
de radiações;
• Óculos de segurança contra respingos: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação
de líquidos agressivos;
•

Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato
com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas;

• Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias
tóxicas;
• Calçados de couro: lesão no pé;
• Cinto de segurança: queda com diferença de nível e linhas de vida;
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• Protetores auriculares: nível de ruído superior ao estabelecido na NR-15 – Atividades e
Operações Insalubres;
• Respirador contra poeira: trabalhos com produção de poeira;
• Máscara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia;
• Respirador e máscara de filtro químico: poluentes atmosféricos em concentrações
prejudiciais à saúde;
• Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de

ferros;
• Outros dispositivos que se façam necessários conforme a atividade a ser desenvolvida.
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ANEXO VII

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
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ANEXO VIII

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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