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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em substituição, fornecimento e mão de obra de vidro 

laminado para cobertura do centro cultural Sesc Boulevard. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:  Após anos de uso e exposição ao sol, a cobertura necessita de 

calafetação e substituição dos painéis de vidro, buscando um produto com conforto térmico e trazendo 

proteção contra raios ultravioleta. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO:  

ITEM DESCRIÇÃO Unidade Quantidade 

1 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO, 

FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA DE VIDRO LAMINADO DA 

COBERTURA DO CENTRO CULTURAL SESC BOULEVARD. 

 

UND 01 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

4.1. Os serviços e materiais deverão ser fornecidos e realizados em obediência a este termo de referência e 

conforme cronograma físico-financeiro disponibilizado pelo Sesc, obedecendo norma NBR 7199, vidros na 

construção civil e NBR 14697,vidro laminado; 

4.2. Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética arquitetônica existente, 

deverá ser previamente aprovada pela CPOM ( Coordenação de Projetos Obras e Manutenção); 

4.3. A CONTRATADA deverá ressarcir todo e qualquer  dano causado ao Sesc ou a terceiros, em decorrência 

da ação ou omissão de seus empregados; 

4.4. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as providencias cabíveis ao 

atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus representantes; 

4.5. A CONTRATADA deverá fornecer EPI'S ( Equipamento de Proteção Individual ) e EPC'S (Equipamentos de 

Proteção Coletivo) , para execução dos serviços, conforme NR 06 (Norma Regulamentadora) MTE ( Ministério 

do Trabalho e Emprego); 

4.6. A CONTRATADA deverá apresentar certificado de NR 35 ( Norma regulamentadora em trabalho em 

altura) de 23 de março de 2012 do Ministério do Trabalho e Emprego- MTE, atualizada, de todos os 

funcionários envolvidos na execução dos serviços; 

4.7. O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser utilizado com 

a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; 

4.8. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:  

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do 

trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;  

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,  

c) para atender a situações de emergência; 

4.9. A CONTRATADA deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica ) devidamente quitada e 

assinada, por um profissional habilitado junto ao CREA (Conselho regional de engenharia) ou CAU ( Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo); 

4.10. A visita técnica é facultativa, havendo emissão de atestado, e deverá ser marcada com os servidores do 

SESC pelo telefone 3224 5654 Sesc Boulevard; 
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4.11. Ficará a cargo da contratada todo o material necessário para a perfeita execução do objeto desse 

Termo de Referência; 

4.12. A execução dos serviços será acompanhado pela CPOM (Coordenação de Projetos Obras e 

Manutenção); 

4.13. Todos os funcionários da contratada deverão estar devidamente identificados por crachás da empresa; 

4.14. Deverá ser enviada ao SESC lista com relação dos funcionários que irão trabalhar no local, com 48 horas 

de antecedência, para autorização de entrada; 

4.15. O contratado deverá apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa  física ou jurídica, 

comprovando que já realizou serviços do mesmo porte e natureza, com área igual ou superior ao objeto; 

4.16. A CONTRATADA deverá elaborar visita técnica para execução dos serviços e levantamento de materiais; 

5. VIDRO LAMINADO:   

5.1. Vidro laminado 4mm Cool Lite ST-136 Silver tipo refletido na cor prata mais vidro 6mm liso, incolor, 

incluindo requadro de alumínio e calafetação, ou equivalente; 

5.2. O vidro laminado deve conter as seguintes características básicas: isolamento térmico reforçado, 

isolamento acústico, segurança e decoração; 

5.3. Obedecer norma NBR 14697, vidro laminado. 

6. EXECUÇÃO: 

6.1. Deverá ser realizado lixamento da estrutura, aplicação de pintura anti-corrosiva a base de EPÓXI e 

pintura de acabamento com tinta automotiva na cor marrom lontra; 

6.2. Em todo fechamento deverá ser empregado vidro laminado de 4 mm,  mais vidro laminado de 6mm, 

observando-se que esse material deverá ser fixado a estrutura metálica através de parafusos, grampos e 

silicone estrutural. 

6.3. Obedecer norma 14697, vidro laminado. 

7. FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 

7.1. A fiscalização da obra será exercida por profissional designado pelo Sesc; 

7.1. A direção da obra deverá providenciar pessoal especializado de modo a se obter acabamento esmerado 

em todos os serviços e prover em perfeito serviço de vigilância ininterrupto no recinto da obra; 

7.2. A obra será dirigida por engenheiro ou arquiteto residente, devidamente habilitado e registrado no 

CREA/PA ou CAU/PA, um encarregado geral e auxiliares de comprovado competência, com o objetivo de se 

obter serviços de qualidade; 

7.3. Poderá a fiscalização exigir do construtor a substituição de qualquer funcionário que esteja 

comprometendo o bom andamento dos serviços; 

7.4. O encarregado geral, na eventual ausência do engenheiro, responderá por este, não podendo se afastar 

da obra durante o período de trabalho; 

7.5. Todas as ordens de serviço ou comunicações da fiscalização ao construtor, ou vice-versa, serão 

transmitidas por escrito no diário de obras existente na obra e fornecidas pelo construtor. A fiscalização terá 

acesso direto a esse livro, podendo também escrever nele tudo que julgar necessário, a qualquer tempo. 

Todas as comunicações e ordens de serviços, tanto do construtor, quando da fiscalização, só serão levadas em 

consideração se contidas no citado "Diário de obras". 

7.6. O descarte dos resíduos deverão atender a  RESOLUÇÃO CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 

Publicada no DOU no 226, de 22 de novembro de 2002, Seção 1, páginas 85-91 Considerando que esses 

resíduos podem apresentar características prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente; 

8. DA CONTRATANTE: 

8.1. Efetuar o pagamento, de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência; 

 

8.2. Promover, através do Gestor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da administração; 
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8.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela 

Contratada; 

8.4. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente o 

serviço contratado; 

8.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do 

contrato. 

8. DO PAGAMENTO: 

8.1.  Depois de verificado que o serviço se encontra de acordo com as exigências contidas neste Termo de 

Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal 

e recibo ou boleto bancário mensal, juntamente com a regularidade da contratada com a Seguridade Social 

(INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), creditada na conta corrente da CONTRATADA, 

no prazo de até 10 (dez) dias úteis; 

8.2. O SESC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que o serviço 

prestado não está de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades 

cabíveis; 

8.3. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa da contratada, até que a 

situação seja resolvida, ou que o SESC seja ressarcido dos prejuízos causado; 

8.4. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada 

por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES 

NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - 

RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

9. OBSERVAÇÕES GERAIS: A partir do ato da assinatura do contrato a empresa deverá realizar a primeira 

visita para execução dos serviços. 

10. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DATA DE ELABORAÇÃO: 

 
Belém-PA, ___de________de _____. 

 

 
____________________________ 

Assinatura e Carimbo do Responsável 
 

Aprovado, em ___ de __________ de _____.  

 
 

_______________________________ 
Assinatura e Carimbo/ Diretoria 

 


