COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
EDITAL
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 2.105, de 2018, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução
nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015 e, tendo em vista o que consta do Processo
n° 00200.003737/2019-46, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de empresa especializada para o
fornecimento, instalação, remanejamento, remoção e transporte de painéis de vidros
temperados, vidros laminados e vidros comuns, incluindo portas, esquadrias, painéis,
espelhos, baguetes e ferragens, assim como a prestação de serviços de manutenção de vidros
comuns, com substituição de massa e silicone, à medida que houver necessidade, no Complexo
Arquitetônico e nas Residências Oficiais do Senado Federal.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública de
Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA: 29/08/2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 9h30
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início
somente
após
comunicação
via
sistema
aos
participantes
no
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento,
instalação, remanejamento, remoção e transporte de painéis de vidros temperados, vidros laminados
e vidros comuns, incluindo portas, esquadrias, painéis, espelhos, baguetes e ferragens, assim como
a prestação de serviços de manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e silicone, à
medida que houver necessidade, no Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do Senado
Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste
edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as
instruções detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no
ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar
com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 - estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará
consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
2.4.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
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2.4.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do
sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e,
eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no
certame.
2.6 – É vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
CAPÍTULO III – DA VISTORIA
3.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão realizar vistoria técnica para
conhecer as instalações, mediante prévio agendamento junto à Secretaria de Infraestrutura do
Senado Federal, pelo e-mail sinfra@senado.leg.br.
3.1.1 – A vistoria deverá ser agendada para os dias úteis, de segunda a sexta-feira, nos horários
de 10h ou 15h, sendo que o último horário será o das 15h do dia útil anterior à abertura do
certame licitatório.
3.1.2 - A solicitação de agendamento de vistorias será permitida até 2 (dois) dias úteis antes
da data de abertura do certame, verificado pelo horário de recebimento da solicitação de
agendamento de vistoria pelo sistema de correio eletrônico do Senado Federal.
3.1.3 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.4 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.4.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de trabalho,
contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da
empresa (no caso de sócio ou gerente).
3.1.4.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.4, não será executada
a vistoria.
3.2 – Realizada a vistoria, a licitante deverá emitir o Termo de Vistoria, nos termos do Anexo 6 do
edital.
3.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a
prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Termo de Dispensa de Vistoria será obrigatória
na fase de habilitação do certame.
3
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

CAPÍTULO IV – DA PROPOSTA
4.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.
4.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de cada
item, observados o quantitativo e a unidade de fornecimento do objeto a ser contratado, conforme
o Termo de Referência (Anexo 1).
4.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados
apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao
cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.
4.3 – O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições.
4.3.1 – Prazo de início da prestação de serviços – a partir de 5 (cinco) dias corridos, a
contar da assinatura do contrato, o Senado Federal poderá emitir Ordem de Serviço,
especificando quais serviços poderão ser iniciados.
4.3.2 – Prazo de entrega dos serviços:
4.3.2.1 – 20 (vinte) dias corridos para os serviços que incluem fornecimento de vidros
temperados e laminados;
4.3.2.2 – 5 (cinco) dias corridos para os itens que não incluem fornecimento de vidros
temperados e laminados;
4.3.2.3 - No caso de serviços emergenciais, o prazo do subitem 4.3.2.1 fica reduzido
para 3 (três) dias corridos e o prazo do subitem 4.3.2.2 fica reduzido para 2 (dois)
dias corridos.
4.3.2.4 – Todos os prazos estabelecidos no item 4.3.2 serão contados a partir do
recebimento, pela contratada, da ordem de serviço.
4.3.2 – O prazo de garantia dos serviços será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados
a partir de seu recebimento definitivo, mesmo que esse período de garantia ultrapasse o
período de prestação dos serviços regulamente contratados.
4.3.3 – O prazo de garantia dos materiais utilizados será conforme determinado no Anexo
3 (Ficha de Especificações) deste edital.
4.4 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
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4.5 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que desatendam às
exigências deste edital.
4.6 – A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.
4.7 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar
nº 123/2006 deverá declarar em campo próprio do sistema.
4.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas
em lei.
4.9 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
4.10 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.10.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.11 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus
anexos.
CAPÍTULO V – DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
5.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a
licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria, devendo
o Pregoeiro registrar o fato no “chat” e relatar o teor das comunicações.
5.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
5.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
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5.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os motivos
da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 – Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro somente
poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
6.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
6.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
6.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma flagrante, a
identificação da licitante.
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do
valor consignados no registro de cada lance.
7.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
7.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
7.4 – Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
7.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva
e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
7.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
7.7 - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

CAPÍTULO VIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS
8.1 - Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades
cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os
critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada
por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e houver proposta
apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento)
superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será
convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do
certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências
habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas
estejam dentro do limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito.
8.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta ao
Portal
da
Transparência
do
Governo
Federal,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar
o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO IX – DO JULGAMENTO
9.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
CAPÍTULO X – DA NEGOCIAÇÃO
10.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
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CAPÍTULO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços,
devidamente adequada ao último lance, formatada de acordo com o Anexo 10 do edital,
indicando seus custos unitários de mão de obra e insumos necessários ao pleno atendimento
do objeto.
11.1.1 – Na composição de sua planilha de preços, deverá a licitante observar as seguintes
orientações:
a) os quantitativos dos materiais informados no Anexo 2 tratam-se de uma previsão
de consumo do Senado Federal ao longo da vigência do contrato, não gerando à
empresa a certeza quanto ao fornecimento total;
b) Deverá ser indicado na proposta de preços, de forma individualizada, o valor e o
índice de BDI adotado para cada item previsto na planilha constante do Anexo 10 do
edital;
c) A futura contratada não poderá alegar falta ou omissão de itens nas referidas
planilhas, e, às suas expensas, deverá executar todos os serviços que se mostrarem
posteriormente necessários ao pleno atendimento dos objetos contratados, sem que
isso implique em custo adicional ao Senado Federal.
d) As especificações dos serviços e insumos constantes no Anexo 3 deste edital
(Ficha de Especificações), deverão ser observadas para fins de aferição da
compatibilidade às exigências de qualidade e performance previstos no ato
convocatório.
11.1.2 – Juntamente com a proposta, a licitante deverá apresentar Planilha de Composição
Analítica do BDI, observando-se o disposto no Acórdão TCU nº 2.369/2011-Plenário e no
Ato do Primeiro-Secretário nº 2, de 2016, do Senado Federal (fórmula abaixo).
11.1.2.1 – Na planilha de que trata o item acima, a licitante deverá discriminar todos
os índices de BDI adotados, incluindo o BDI reduzido para mero fornecimento.
11.1.2.2 – Salvo justificativa embasada e devidamente apreciada pelo Órgão Técnico,
a taxa de composição do BDI apresentada pela licitante não poderá ser superior à
indicada no Anexo 2 do edital.
11.1.3 – A proposta deverá, ainda, ser acompanhada da Declaração de concordância com as
condições do edital para aceitação da garantia contratual, nos termos do Anexo 11 do ato
convocatório.
11.1.4 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta
pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail licita@senado.leg.br,
devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e
disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
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11.1.5 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar da
convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
11.1.6 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
11.1.7 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação
concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas
neste edital.
11.1.8 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com
as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à
totalidade de remuneração.
11.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as
especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser
superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1), nem aos preços unitários
indicados no Anexo 2 – Planilha Orçamentária, considerados preços máximos.
11.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange
ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza formal e a
complementação de informações.
11.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira
e econômica da oferta.
CAPÍTULO XII – DA HABILITAÇÃO
12.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de
Pessoa Jurídica, e da documentação complementar especificada neste edital.
12.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes
aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar a fim de
suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o
disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.
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12.2 –Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do
certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme
natureza da pessoa jurídica.
12.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, as licitantes deverão apresentar a
seguinte documentação complementar:
12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não inferior
a 12 (doze) meses, serviços compatíveis em quantidade e características com o
objeto licitado, devendo comprovar o fornecimento e instalação de:
a.1) Pelo menos 25% da soma dos itens do Anexo 2 deste edital que incluem
vidros;
a.2) Qualquer quantidade de ferragens (fechaduras, contra fechaduras, trincos,
molas hidráulicas, perfis, dobradiças, etc.);
a.3) Para a comprovação do tempo mencionado na alínea “a” (12 meses), será
admitido o somatório de atestados, desde que as contratações correspondam a
períodos sucessivos, mas não concomitantes;
a.4) A licitante deve disponibilizar informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, tais como cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual do contratante e local em que foram prestados os serviços.
b) Termo de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Termo de Dispensa de
Vistoria, seguindo os modelos apresentados nos Anexos 6 e 7 do edital,
respectivamente, nos termos do item 3.4 deste edital.
12.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez Geral”, “Liquidez
Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja igual ou inferior a 1
(um), deverá a licitante comprovar, através de documento hábil, que seu patrimônio
líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta.
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
12.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
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a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art.
32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
12.4 - Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos através do
campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo sistema.
12.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
12.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.4.4 – O prazo de envio de que trata o item 12.4.2 não se aplica à hipótese de
complementação da documentação de habilitação, em sede de realização de diligência,
solicitada pelo Pregoeiro.
12.4.5 – Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.
12.4.6 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item
anterior.
12.4.7 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados
à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal, situada na Via N2,
Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.
12.4.8 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 12.4.
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12.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
12.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para habilitação
relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
12.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são emitidos
somente em nome da matriz.
12.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
12.8 – As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim declaradas
para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a
documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
12.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na
forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;
12.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura da
presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
12.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
12.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover diligências
para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de
fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou da configuração das
hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
12.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
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a) identidade dos sócios;
b) atuação no mesmo ramo de atividades;
c) data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da sanção de
suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou de
recursos humanos.
e) identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;
f) identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
12.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção de
suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada a uma
outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados, suspenderá o
certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla defesa, em campo
próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos os
esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática de comportamento
ilícito.
12.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão temporária
e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim de declaração de
inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a) inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a
eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento inidôneo.
CAPÍTULO XIII – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável ou, se a
licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este
edital.
13.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias
fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
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CAPÍTULO XIV – DO RECURSO
14.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item anterior,
implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
14.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção de
recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
14.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitando-se
a verificar a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
14.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a) constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
b) fundada em mera insatisfação da licitante;
c) ostentar caráter meramente protelatório.
14.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às razões
recursais no prazo indicado.
14.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido,
será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
14.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.
14.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão objeto
do recurso.
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14.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à autoridade
superior para julgamento do recurso.
14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao
Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e XXI,
da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
15.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
15.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVI – DA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
16.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação digital
ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item
16.1.
16.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá devolvêlo assinado no prazo previsto no item 16.1.
16.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica o
Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar o
respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
16.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
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CAPÍTULO XVII – DAS PENALIDADES
17.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1, ficará
sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento
desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.
17.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem 16.1.3,
e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções referidas no
item 17.1.
17.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada
no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará sujeita ao pagamento de
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se contratada, ou sobre o valor total
de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais cominações legais.
17.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei.
17.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XVIII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1 – Até às 17h (horário de Brasília-DF) do segundo dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br.
18.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação.
18.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a Administração
respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
18.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
18.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos
solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
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18.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e
irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
19.2 - Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 – Termo de Referência; Anexo 2 – Planilha
Orçamentária; Anexo 3 – Ficha de Especificações; Anexo 4 – Diretrizes de Gestão e Fiscalização;
Anexo 5 – Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS; Anexo 6 – Modelo de Termo
de Vistoria; Anexo 7 – Modelo de Termo de Dispensa de Vistoria; Anexo 8 – Abreviaturas e
Definições; Anexo 9 – Minuta de Contrato; Anexo 10 – Modelo de Apresentação de Proposta;
Anexo 11 – Declaração de concordância com as condições do edital para aceitação da garantia
contratual; Anexo 12 – Pranchas gráficas e fotos ilustrativas; e Anexo 13 – Modelo de Designação
de Preposto.
19.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
19.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação de
informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária para
apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial
atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
19.4 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação e habilitação.
19.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
19.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
19.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos
pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XX – DO FORO
20.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não possa
ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de Brasília, Seção
Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, 13 de agosto de 2019.
MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação,
remanejamento, remoção e transporte de painéis de vidros temperados,
vidros laminados e vidros comuns, incluindo portas, esquadrias, painéis,
espelhos, baguetes e ferragens, assim como a prestação de serviços de
manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e silicone, à
medida que houver necessidade, no Complexo Arquitetônico e nas
Residências Oficiais do Senado Federal.

OBJETO

QUANTIDADE E
ESPECIFICAÇÃO
DO OBJETO
CATSER

Conforme Anexos 2, 3, 4 e 5 do edital.
1627
Há a necessidade de substituir e atualizar o contrato anterior, suprindo a
necessidade de manutenção em atividades na área de vidraçaria e seus
acessórios, não previstas no conjunto de atribuições dos servidores
efetivos do Senado Federal, nem nos demais contratos de manutenção
atualmente em andamento, sendo que, sem as quais, o funcionamento do
Senado Federal ficaria prejudicado.
No mesmo sentido, a nova contratação se justifica em razão da
necessidade de atendimento às demandas emergenciais do objeto citado
acima, nas fachadas e nos interiores dos prédios do Complexo
Arquitetônico do Senado Federal e residências oficiais.

JUSTIFICATIVA

A manutenção do sistema de vidraçaria é de fundamental importância para
a conservação do patrimônio físico e para conforto e segurança dos
parlamentares, servidores e usuários do Senado Federal.
O Complexo Arquitetônico do Senado Federal é composto de mais de
160.000 m² (cento e sessenta mil metros quadrados) de área construída,
possuindo em suas fachadas, vedações internas, esquadrias e divisórias
uma grande área envidraçada, e em suas áreas legislativas, administrativas
e de apoio (incluindo as residências oficiais), um grande número de
espelhos. Estes elementos constituem, para efeitos deste Termo de
Referência, a vidraçaria do Complexo Arquitetônico.

ADJUDICAÇÃO

Menor Preço Global.
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.
Item

1
PREÇO(S)
ESTIMADO(S)

Descrição
Fornecimento,
instalação,
remanejamento,
remoção
e
transporte de
painéis
de
vidros
temperados,
vidros
laminados
e
vidros comuns,
incluindo
portas,
esquadrias,
painéis,
espelhos,
baguetes
e
ferragens,
assim como a
prestação
de
serviços
de
manutenção de
vidros comuns,
com
substituição de
massa
e
silicone,
à
medida
que
houver
necessidade.

QuantiUnidade CATSER
dade

1 (*)

Serviço

1627

Valor
Global
anual
(R$)

460.050,04

..
(*) Somente para fins de lançamento no Sistema Comprasnet, a licitante
deverá considerar a quantidade total igual a 1, devendo observar, na
formulação da proposta, os quantitativos descritos no Anexo 2 do edital –
Planilha Orçamentária.
(**) Quando do envio da proposta, a licitante deverá observar como
valores máximos aceitáveis para cada item/subitem os constantes do
Anexo 2 do edital, observado o disposto no Capítulo XI – da
Aceitabilidade da Proposta.
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VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Terceira da minuta de contrato (Anexo 9).
Conforme Cláusula Quinta da minuta de contrato (Anexo 9).
Programa de Trabalho: 084390
Natureza da Despesa: 339030 / 339039
Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Residências Oficiais e áreas
comuns do Congresso Nacional, localizado em Brasília – DF.
Conforme Cláusula Décima da minuta de contrato (Anexo 9).

Brasília, 13 de agosto de 2019.
MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(Vidros temperados, vidros laminados, vidros aramados, vidros comuns, espelhos,
películas, ferragens e materiais, e serviços acessórios)
B

C

D

E

Descrição

#1

SF-00849

#2
#3

G

Quantidade

Código
SINFRA

F
Preço
unitário
com BDI
(R$)

Unidade

Sub-Item

A

m²

120

213,35

25.602,00

SF-00845 Vidro temperado incolor com 8mm de espessura

m²

50

171,09

8.554,50

SF-00881 Vidro laminado incolor de 8mm de espessura
Bucha para pivô de dobradiça para vidro
SF-00850
temperado
Suporte para bandeira de vidro temperado, com
SF-00851
ponto de giro para dobradiça

m²

60

547,28

32.836,80

un

20

7,27

145,40

un

3

36,34

109,02

#6

SF-00852 Suporte de canto, simples, para vidro temperado

un

3

14,10

42,30

#7

SF-00853

Suporte de união, sem batedor, para dois ou três
vidros temperados

un

2

33,94

67,88

#8

SF-00854 Botão de correção para vidro temperado

un

10

10,52

105,20

#9

SF-00855

Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para
vidro temperado
Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para
janela de vidro temperado
Fechadura para porta de abrir de vidro
temperado
Contra fechadura, para alvenaria, para porta
com fechadura 1520/9520
Contra fechadura de pressão para porta de vidro
temperado

un

10

87,60

876,00

un

2

81,29

162,58

un

19

75,24

1.429,56

un

15

13,11

196,65

un

8

108,97

871,76

# 14 SF-00860 Contra fechadura, com furo, para porta com furo

un

4

51,07

204,28

#4
#5

# 10 SF-00856
# 11 SF-00857
# 12 SF-00858
# 13 SF-00859

Vidro temperado incolor com 10 mm de
espessura

Preço
Total
(R$)
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C

D

E

Sub-Item

Código
SINFRA

Descrição

F
Preço
unitário
com BDI
(R$)

G

Quantidade

B

Unidade

A

Trinco inferior, com miolo, para porta de vidro
temperado
# 16 SF-00862 Mola hidráulica BTS 75R
Puxador redondo, padrão em poliéster, para
# 17 SF-00863
porta de vidro temperado
Puxador H tubular em aço inox, comprimento
# 18 SF-00907
45cm, para portas de vidro temperado

un

10

22,21

222,10

un

60

1.050,17

63.010,20

un

10

47,25

472,50

un

4

75,24

300,96

# 19 SF-00864 Puxador em aço inox sob medida – Tipo A

un

8

370,07

2.960,56

# 20 SF-00897 Puxador em aço inox sob medida – Tipo B

un

8

550,58

4.404,64

un

59

34,73

2.049,07

m

100

9,29

929,00

m

50

26,16

1.308,00

m

50

11,56

578,00

m

50

18,10

905,00

m

50

6,15

307,50

un

59

38,93

2.296,87

m

50

3,85

192,50

un

100

5,72

572,00

un

20

9,77

195,40

un

14

4,54

63,56

un

10

49,03

490,30

un

10

76,32

763,20

un

8

26,33

210,64

un

10

16,19

161,90

# 15 SF-00861

# 21 SF-00865
# 22 SF-00866
# 23 SF-00867
# 24 SF-00868
# 25 SF-00869
# 26 SF-00870
# 27 SF-00871
# 28 SF-00872
# 29 SF-00873
# 30 SF-00874
# 31 SF-00875
# 32 SF-00876
# 33 SF-00877
# 34 SF-00878
# 35 SF-00879

Dobradiça superior para porta de vidro
temperado
Perfil em alumínio, tipo U - abas iguais - PU
5/8" x 5/8" – espessura 1,58mm
Trilho superior em alumínio 60mm x 49,5mm,
para vidro temperado
Perfil em alumínio para acabamento de trilho
superior
Perfil guia inferior de alumínio 39,3 mm x 24
mm para vidro temperado 10mm
Capa do Perfil Guia Inferior “Click”
Dobradiça inferior para porta de vidro
temperado
Escova de vedação para vidro temperado
Roldana simples para porta de correr em vidro
temperado
Roldana dupla para porta de correr em vidro
temperado
Capuchinho para trinco para vidro temperado
Facão simples para lateral e bandeira de vidro
temperado
Fechadura de pressão para porta de abrir em
vidro temperado
Suporte de união, com miolo, para vidro
temperado
Suporte para basculante e pivotante de vidro
temperado

Preço
Total
(R$)
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C

D

E

Sub-Item

Código
SINFRA

Descrição

F
Preço
unitário
com BDI
(R$)

G

Quantidade

B

Unidade

A

un

10

15,21

152,10

# 37 SF-00882 Suporte tipo “Spiderglass” para vidro temperado

un

2

1.985,61

3.971,22

Dobradiça automática para box de vidro
temperado
Dobradiça horizontal para vidro basculante com
trinco
Dobradiça horizontal para vidro basculante
Fechadura elétrica para porta de vidro
temperado
Porteiro eletrônico

un

10

37,74

377,40

un

2

30,34

60,68

un

10

19,45

194,50

un

3

453,71

1.361,13

un

2

227,05

454,10

# 43 SF-00888 Acionador fixo

un

2

115,06

230,12

# 44 SF-00889 Mini chapinha para trinco basculante

un

2

5,31

10,62

# 45 SF-00890 Puxador de latão - diâmetro 25mm

un

12,92

51,68

# 46 SF-00891 Trinco sem miolo para vidro temperado

un

6

24,80

148,80

# 47 SF-00892 Tubo de alumínio quadrado 50x50

m

15

27,04

405,60

# 48 SF-00893 Veda fresta adesivo “E” branco

m

10

5,20

52,00

# 49 SF-00894 Vedapress 10mm

m

10

9,77

97,70

# 50 SF-00895 Regulagem de ferragens

un

200

60,17

12.034,00

# 51 SF-00908 Transporte de vidros

m²

20,25

4.050,00

# 52 SF-00045 Remoção de vidro comum / espelho

m²

200
300

14,92

4.476,00

Instalação de vidro (comum, temperado,
aramado ou laminado) reaproveitado
# 54 SF-00912 Instalação de espelho reaproveitado

m²

150

38,36

5.754,00

m²

20

69,10

1.382,00

# 55 SF-00157 Vidro liso comum transparente 4mm

m²

150

123,54

18.531,00

# 56 SF-00846 Vidro liso comum transparente 5mm

m²

300

149,84

44.952,00

# 57 SF-00158 Vidro liso comum transparente 6mm
Vidro fantasia 4mm (canelado, martelado,
# 58 SF-00909
pontilhado e mini-boreal)
# 59 SF-00910 Vidro fumê/bronze 5mm

m²

150

173,71

26.056,50

m²

5

107,01

535,05

m²

20

175,88

3.517,60

# 36 SF-00880

# 38 SF-00883
# 39 SF-00884
# 40 SF-00885
# 41 SF-00886
# 42 SF-00887

Trinco central para basculante em vidro
temperado

# 53 SF-00844

Preço
Total
(R$)

4
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Quantidade

B

C

D

E

Sub-Item

Unidade

A

# 60 SF-00896 Vidro fumê / bronze temperado 10mm

m²

10

F
Preço
unitário
com BDI
(R$)
418,37

Código
SINFRA

Descrição

# 61 SF-00154 Espelho cristal, e=5 mm

m²

100

519,44

51.944,00

# 62 SF-00913 Espelho fumê/bronze 4mm lapidado

m²

20

578,53

11.570,60

# 63 SF-00914 Finesson (parafuso de fixação francês)

un

150

6,43

964,50

# 64 SF-00911 Recuperação de massa em esquadria metálica

m

1000

12,36

12.360,00

# 65 SF-00156 Substituição da calafetação com selante

m

300

17,21

5.163,00

# 66 SF-00847 Corte em vidro ou espelho reaproveitado

m

30

28,58

857,40

# 67 SF-00848 Lapidação de vidro / espelho reaproveitado

m

15

50,28

754,20

# 68 SF-00152 Baguetes metálicos

m

500

15,84

7.920,00

# 69 SF-00035 Remoção de película

m²

380

17,38

6.604,40

# 70 SF-00165 Película jateada
Pivô para dobradiça inferior (Montagem com a
# 71 SF-00899
1103-TQ)
# 72 SF-00900 Dobradiça direita inferior excêntrica

m²

150

76,20

11.430,00

un

10

12,64

126,40

un

4

177,32

709,28

# 73 SF-00901 Dobradiça esquerda inferior excêntrica

un

4

177,32

709,28

# 74 SF-00902 Dobradiça pivotante inferior com trinco

un

4

64,61

258,44

# 75 SF-00903 Carrinho para porta de correr 1 roldana e 2 furos

un

6

31,00

186,00

Carrinho para porta de correr 2 roldanas e 2
furos
Carrinho para porta de correr com roldana
# 77 SF-00905
côncava
# 78 SF-00906 Guia de nylon para porta de correr

un

6

54,20

325,20

un

4

37,49

149,96

un

10

5,10

51,00

# 79 SF-00004 Projetos de segurança do trabalho

un

20

2.455,68

49.113,60

# 80 SF-00049 Andaime tubular (aluguel/mês)
Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para
# 81 SF-00051
trabalho em altura
# 82 SF-00053 Escadas de acesso para andaime tubular

m/ mês

10

14,44

144,40

m

100

3,81

381,00

m/ mês

10

8,22

82,20

# 83 SF-00055 Guarda-corpo com rodapé para andaime tubular
Isolamento de obra com tela plástica com malha
# 84 SF-00057
de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada
# 85 SF-00060 Kit para montagem de dois olhais

m/ mês

10

15,04

150,40

m²

50

25,66

1.283,00

un

5

181,92

909,60

# 76 SF-00904

G
Preço
Total
(R$)
4.183,70
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Quantidade

B

C

D

E

Sub-Item

Unidade

A

m²/mês

3

F
Preço
unitário
com BDI
(R$)
18,05

Código
SINFRA

Descrição

un

10

344,28

3.442,80

# 88 SF-00067 Sapatas e rodízios para andaime tubular

conj/mê
s

20

57,76

1.155,20

# 89 SF-00068 Sistema Guarda-corpo-Rodapé (GcR) metálico

m/ mês

10

8,11

81,10

dia
10
453,16
# 90 SF-00821 Plataforma de trabalho aéreo articulada
Obs1: Todos os itens deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano;

4.531,60

# 86 SF-00063 Piso metálico para andaime tubular
# 87 SF-00066 Ponto de ancoragem

G
Preço
Total
(R$)
54,15

Obs2: As licitantes deverão apresentar os catálogos técnicos dos materiais ofertados.
TOTAL 460.050,04

Observação:
1) Para materiais e serviços por demanda foram estimados com base em estatística de execução
anteriores de contratos do mesmo objeto.
2) Ademais, a CONTRATADA só poderá faturar aquilo que for efetivamente utilizado. Assim,
as estimativas das quantidades atuam como balizadores para fins de licitação e como
limitadores para fins de execução contratual.
3) O SENADO adotou para a taxa de BDI os percentuais de 20,34% (onerado) para todos os
itens da tabela acima.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 3
FICHA DE ESPECIFICAÇÕES

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, remanejamento,
remoção e transporte de painéis de vidros temperados, vidros laminados e vidros comuns, incluindo
portas, esquadrias, painéis, espelhos, baguetes e ferragens, assim como a prestação de serviços de
manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e silicone, à medida que houver
necessidade, no Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do Senado Federal.

Código SINFRA

Grande Área

Categoria

Unidade:

SF-00849

Civil

Vidro Temperado

m²

Descrição

Versão:

Vidro temperado incolor com 10mm de espessura

v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, para aplicação em
portas, janelas e divisórias. Compreende o fornecimento de todos os materiais (exceto ferragens e
perfis), em especial do vidro nas dimensões verificadas in loco ou em projetos e a instalação. Não
compreende as ferragens e perfis.
Materiais:
Vidro de segurança temperado, float, incolor ou fumê, 10mm (dez milímetros) com superfície plana
e lisa em ambas as faces, nas dimensões máximas de 3.210 x 2.200 mm, mínimas de 100 x 200 mm,
e área máxima de 6,04m². As superfícies serão perfeitamente polidas, apresentando resistência
mínima conforme Norma Técnica. Não serão aceitos vidros com bolhas, manchas, ondulações,
distorções óticas, irisações, “marcas de pinças”, repuxos nas bordas dos vidros, e outros defeitos. A
tolerância dimensional na espessura das chapas será de (+0,3mm) e (-0,7mm).
Serviços:
A instalação dos vidros deve seguir as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR
7199:1989, além das determinações abaixo.
Cortes e Perfurações:
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O vidro de segurança temperado não poderá sofrer recortes, perfurações ou lapidações, salvo
polimento leve, inferior a 0,3 mm (zero vírgula três milímetros) de profundidade (ABNT NBR
7199:1989);
Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na
fábrica antes da operação de têmpera. Desta forma, serão cuidadosamente estudadas, previa e
rigorosamente conferidas no local, as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações. É de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do vidro em dimensões e características
perfeitamente adequadas ao local de reposição;
Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a
aplicação prevista;
As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura da chapa e máximo igual a 1/3 de sua
largura. A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá ser inferior
ao triplo da espessura da chapa. A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa não poderá
ser inferior a seis vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição.
As dimensões das chapas não poderão ser superiores àquelas determinadas na tabela anexa.
Assentamento:
Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfurações das chapas no canteiro, deverão ser
minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento de vidros temperados,
cuidando-se, ainda, de verificar a indeformabilidade e resistência dos elementos de sustentação do
conjunto;
Os locais sob áreas de envidraçamento, durante sua execução, deverão ser interditados para fins de
segurança pessoal ou, caso não seja possível, estes locais devem ser adequadamente protegidos
(ABNT NBR 7199:1989);
Caberá à CONTRATADA verificar a rigidez e estabilidade do caixilho ou ferragens de sustentação
existentes para a reposição do vidro (ABNT NBR 7199:1989);
A fixação das chapas de vidro deve ser tal que impeça seu deslocamento em relação aos elementos
de fixação, excetuados os casos em que o elemento a ser reposto prevejam a movimentação (portas,
basculantes, janelas, etc.) (ABNT NBR 7199:1989);
Em colocações autoportantes, através de ferragens, devem-se interpor, entre as ditas peças e a chapa
de vidro, materiais imputrescíveis, não higroscópicos e que não escoem, com o tempo, sob pressão
(ABNT NBR 7199:1989);
Para colocação autoportante, salvo em indicação diversa na Ordem de Serviço ou impossibilidade
técnica a ser avaliada e justificada pela CONTRATADA, deverão ser obedecidas as seguintes
distâncias entre as bordas das chapas de vidro (medidas no ponto de maior afastamento) (ABNT
NBR
7199:1989):
1) Entre peças móveis, de 2 a 3 mm;
2) Entre peças móveis e fixas, de 3 a 4 mm;
3) Entre peças móveis e piso, de 7 a 8 mm;
4) Entre chapas fixas, de 1 a 2 mm;
No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos
metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, elemento apropriado que possa ser apertado
sem risco de escoamento;
27
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de
temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar gaxetas ou baguetes de fixação com
altura pequena;
Quando houver chapas de vidros com bordas livres essas deverão ser, necessariamente, laboradas;
As chapas não ficarão em contato direto com nenhum elemento de sustentação, sendo, para tal fim,
colocadas gaxetas de EPDM ou neoprene, na hipótese de assentamento em caixilhos;
As placas não repousarão sobre toda extensão de sua borda, mas somente sobre dois calços, cujo
afastamento será proporcional ao comprimento da chapa, devendo tais calços ficarem a cerca de 1/3
(um terço) das extremidades;
Serão asseguradas folgas da ordem de 3 a 5 mm (três a cinco milímetros) entre o vidro e a esquadria.
As montagens das chapas de vidro serão acompanhadas pelo Responsável Técnico da Contratada;
Caberá à CONTRATADA a limpeza das chapas de vidro após a sua colocação;
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
As medidas deverão ser previamente conferidas no local.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva instalada de cada peça de vidro.
Detalhe Gráfico:
Tabela:
Tabela – Dimensões máximas das chapas de vidro temperado (ABNT NBR 7199:1989, Tabela 5)
Colocação
Caixilho

em Colocação
autoportante

Relação
Mínima
Comprimento

Espessura
comp
(mm)

larg
(mm)

comp
(mm)

larg (mm)

8mm

2500

2000

2500

1500

1/8

10mm

3500

2700

3200

2700

1/10

Largura

/

Vida útil:
n/a
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Referências Normativas:
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
Referência Comercial:
Vidro Temperado PKO, fabricante PKO do Brasil; Vidro Temperado Blindex (fabricantes
franqueados); Vidro Temperado Glassec, fabricante Glassec Viracon
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação:
n/a
Referência Documental: Processo 00200.003737/2019
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item # 1
Quantidade (contratada ou registrada): 120
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00845

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Vidro temperado incolor com 8mm de espessura

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor com 8 mm de espessura, para aplicação em
portas, janelas e divisórias. Compreende o fornecimento de todos os materiais (exceto ferragens e
perfis), em especial do vidro nas dimensões verificadas in loco ou em projetos e a instalação. Não
compreende as ferragens e perfis.
Materiais:
Vidro de segurança temperado, float, incolor ou fumê, 8mm (oito milímetros) com superfície plana
e lisa em ambas as faces, nas dimensões máximas de 3.210 x 2.200 mm, mínimas de 100 x 200
mm, e área máxima de 6,04m². As superfícies serão perfeitamente polidas, apresentando resistência
mínima conforme Norma Técnica. Não serão aceitos vidros com bolhas, manchas, ondulações,
distorções óticas, irisações, “marcas de pinças”, repuxos nas bordas dos vidros, e outros defeitos. A
tolerância dimensional na espessura das chapas será de (+0,3mm) e (-0,7mm).
Serviços:
A instalação dos vidros deve seguir as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR
7199:1989, além das determinações abaixo.
Cortes e Perfurações:
O vidro de segurança temperado não poderá sofrer recortes, perfurações ou lapidações, salvo
polimento leve, inferior a 0,3 mm (zero vírgula três milímetros) de profundidade (ABNT NBR
7199:1989);
Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na
fábrica antes da operação de têmpera. Desta forma, serão cuidadosamente estudadas, previa e
rigorosamente conferidas no local, as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações. É de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do vidro em dimensões e características
perfeitamente adequadas ao local de reposição;
Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a
aplicação prevista;
As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura da chapa e máximo igual a 1/3 de sua
largura. A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá ser
inferior ao triplo da espessura da chapa. A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa
não poderá ser inferior a seis vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição.
As dimensões das chapas não poderão ser superiores àquelas determinadas na tabela anexa.
Assentamento:
Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfurações das chapas no canteiro, deverão ser
minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento de vidros temperados,
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cuidando-se, ainda, de verificar a indeformabilidade e resistência dos elementos de sustentação do
conjunto;
Os locais sob áreas de envidraçamento, durante sua execução, deverão ser interditados para fins de
segurança pessoal ou, caso não seja possível, estes locais devem ser adequadamente protegidos
(ABNT NBR 7199:1989);
Caberá à CONTRATADA verificar a rigidez e estabilidade do caixilho ou ferragens de sustentação
existentes para a reposição do vidro (ABNT NBR 7199:1989);
A fixação das chapas de vidro deve ser tal que impeça seu deslocamento em relação aos elementos
de fixação, excetuados os casos em que o elemento a ser reposto prevejam a movimentação (portas,
basculantes, janelas, etc.) (ABNT NBR 7199:1989);
Em colocações autoportantes, através de ferragens, devem-se interpor, entre as ditas peças e a
chapa de vidro, materiais imputrescíveis, não higroscópicos e que não escoem, com o tempo, sob
pressão (ABNT NBR 7199:1989);
Para colocação autoportante, salvo em indicação diversa na Ordem de Serviço ou impossibilidade
técnica a ser avaliada e justificada pela CONTRATADA, deverão ser obedecidas as seguintes
distâncias entre as bordas das chapas de vidro (medidas no ponto de maior afastamento) (ABNT
NBR 7199:1989):
1)Entre peças móveis, de 2 a 3 mm;
2)Entre peças móveis e fixas, de 3 a 4 mm;
3)Entre peças móveis e piso, de 7 a 8 mm;
4)Entre chapas fixas, de 1 a 2 mm;
No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos
metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, elemento apropriado que possa ser apertado
sem risco de escoamento;
Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de
temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar gaxetas ou baguetes de fixação com
altura pequena;
Quando houver chapas de vidros com bordas livres essas deverão ser, necessariamente, laboradas;
As chapas não ficarão em contato direto com nenhum elemento de sustentação, sendo, para tal fim,
colocadas gaxetas de EPDM ou neoprene, na hipótese de assentamento em caixilhos;
As placas não repousarão sobre toda extensão de sua borda, mas somente sobre dois calços, cujo
afastamento será proporcional ao comprimento da chapa, devendo tais calços ficarem a cerca de
1/3 (um terço) das extremidades;
Serão asseguradas folgas da ordem de 3 a 5 mm (três a cinco milímetros) entre o vidro e a
esquadria.
As montagens das chapas de vidro serão acompanhadas pelo Responsável Técnico da Contratada;
Caberá à CONTRATADA a limpeza das chapas de vidro após a sua colocação;
Atividades e Responsabilidades:
n/a
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Qualificação:
n/a
Observações:
As medidas deverão ser previamente conferidas no local.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo, será utilizada a área efetiva instalada de cada peça de vidro.
Detalhe Gráfico:

Tabela:
Dimensões máximas das chapas de vidro temperado (ABNT NBR 7199:1989, Tabela 5)
Colocação em Caixilho

Colocação autoportante

comp (mm) larg (mm)

comp (mm) larg (mm)

Relação Mínima
Largura /
Comprimento

8mm

2500

2000

2500

1500

1/8

10mm

3500

2700

3200

2700

1/10

Espessura

Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 7199:1989 – Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil
ABNT NBR 11706:1992 - Vidros na construção civil – Especificação
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
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ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
Referência Comercial:
Vidro Temperado PKO, fabricante PKO do Brasil; Vidro Temperado Blindex (fabricantes
franqueados); Vidro Temperado Glassec, fabricante Glassec Viracon
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #2
Quantidade (contratada ou registrada): 50
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00881

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Vidro laminado incolor de 8mm de espessura

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor de 8mm de espessura para aplicação em
guarda-corpos, coberturas, janelas, locais que necessitem de segurança/privacidade. Compreende o
fornecimento de todo o material necessário, inclusive o vidro e toda mão de obra para
envidraçamento; remoção de vidros/restos existentes; ações preventivas no local quando
verificados riscos aos usuários ou ao patrimônio, como colocação de lonas, fechamentos
provisórios, remoção de peças danificadas; limpeza e lixação dos rebaixos do caixilho, quando
necessário; fixação do vidro com gaxetas ou elastômeros.
Materiais:
1)
Vidros Laminado Comum, espessura de 8 mm (vidro de proteção solar prata neutro ou azul
4mm + pvb incolor + float cristal incolor 4mm ou similar), para aplicação em fachadas do tipo
“structural glazing” ou “Vidro Exterior Colado”, guarda-corpos, coberturas, janelas, locais que
necessitem de segurança/privacidade, do padrão existente do vidro a ser substituído;
2)
Silicone estrutural para fachadas do tipo “structural glazing”, conforme orientações do
fabricante do vidro, com resistência a intempéries e UV, propriedades químicas e mecânicas
adequadas aos elementos a serem fixados (vidros e alumínio).
Serviços:
Onde couber, antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e
lixados, livres de umidade, gorduras, oxidação ou quaisquer impurezas. Deverá ser verificada,
antes da instalação, a rigidez do caixilho.
As chapas de vidro fornecidas não poderão ser cortadas após o beneficiamento (laminação). As
mesmas serão fornecidas nas dimensões exatas para assentamento nos caixilhos correspondentes
indicados pela Fiscalização. É de responsabilidade da CONTRATADA realizar levantamento
prévio para a determinação exata das dimensões a serem fornecidas. A fornecedora deverá conferir
todas as medidas in loco, quando do recebimento da Ordem de Serviço, ficando, assim,
responsável por qualquer discrepância que impeça a instalação.
Os vidros serão do mesmo padrão, modelo e fabricante do existente a ser substituído, cabendo à
Contratada, se julgar necessário, contar com consultoria do fabricante a suas expensas.
A CONTRATADA deverá dimensionar a fixação com o silicone consideração informações como a
dimensão dos painéis de vidro, a espessura, tipo de perfil e acabamento, cargas dinâmicas (como
ação dos ventos) e o ângulo de inclinação da superfície de vidro, de modo a garantir perfeita
estabilidade da fachada de vidro.
Para a aplicação do silicone, a CONTRATADA deverá prover espaçadores adequados, realizar a
limpeza das superfícies do vidro e do alumínio com solvente recomendado pelo fabricante com
pano limpo (gaze), removendo em seguida com pano seco.
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Na aplicação de selante, uma fita protetora deve ser usada para que o excesso de selante não entre
em contato com as áreas adjacentes, sujando os substratos. Aplica-se o selante em operação
contínua, preenchendo adequadamente toda largura da junta e a cavidade selante.
Retirar a fita adesiva protetora antes que a película comece a se formar no selante (cerca de 15
minutos após a aplicação).
Caso a fachada apresente fixação dos vidros com fita
Até a cura total do selante, a CONTRATADA deve promover o isolamento e proteção da área.
O envidraçamento deve seguir, ainda, o seguinte:
1)
O envidraçamento em caixilhos e em contato com o meio exterior deve apresentar
estanqueidade à água e resistência ao vento;
2)
Todos os materiais utilizados no envidraçamento devem ser compatíveis entre si, com as
chapas de vidro e com os materiais dos caixilhos;
3)
Os locais sob áreas de envidraçamento, durante a sua execução, devem ser interditados para
fins de segurança pessoal ou, caso não seja possível, esses locais devem ser adequadamente
protegidos;
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: superfície líquida efetivamente fornecida e instalada (m²).
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
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ABNT NBR 7199:1989 – Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil;
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação;
ABNT NBR 15737:2009 – Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento superficial - Colagem
de vidros com selante estrutural;
Referência Comercial:
Cool Lite TS-114, fabricante Saint Gobain Glass.
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #3
Quantidade (contratada ou registrada): 60
CATMAT/CATSER: 5789
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Código SINFRA
SF-00850

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Bucha para pivô de dobradiça para vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de buchas para pivô de dobradiça autolubrificante em latão fundido,
acabamento cromado nas medidas de 60 mm x 30 mm (ou 38mm x 21mm, na versão mini),
inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação. Acompanha
pino de aço para pivô..
Materiais:
Latão fundido cromado.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de peças efetivamente
instaladas.
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1201; Belga Metais / 9201.
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #5
Quantidade (contratada ou registrada): 20
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00851

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Suporte para bandeira de vidro temperado, com ponto de giro para
dobradiça

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de suporte para bandeira de vidro temperado, com ponto de giro para
dobradiça superior em latão fundido cromado nas medidas de 130mm de largura x 50 mm de
altura, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação.. Área
de fixação na alvenaria: 100mm (larg). Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso
necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina / 1203; Belga Metais / 9203.
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #6
Quantidade (contratada ou registrada): 3
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00852

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Suporte de canto, simples, para vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de suporte de canto, simples, para vidro temperado 10 mm, nas medidas:
50mm (larg) x 50mm (alt) em latão fundido cromado, inclusive todos os parafusos, buchas e outros
elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso
necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1302; Belga Metais/9302
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #7
Quantidade (contratada ou registrada): 3
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00853

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Suporte de união, sem batedor, para dois ou três vidros temperados

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de suporte de união em "L", sem batedor, para dois ou três vidros
temperados 10 mm, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a
instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1310; Belga Metais/9310
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #8
Quantidade (contratada ou registrada): 2
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00854

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Botão de correção para vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de botão de correção simples para vidro temperado, em latão fundido.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1002
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores:
Quantidade (contratada ou registrada):
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00855

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de fechadura bico-de-papagaio, com furo, para porta de correr em vidro
temperado 10 mm, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a
instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina / 3530; Belga Metais / 9510-F
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #10
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00856

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para janela de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de fechadura bico-de-papagaio, com furo, para aplicação em janela de
correr em vidro temperado 10 mm, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos
necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/3532; Belga Metais/9510-JF
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #11
Quantidade (contratada ou registrada): 2
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00857

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Fechadura para porta de abrir de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de fechadura para aplicação em porta de abrirem vidro temperado 10
mm, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a
remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1520; Belga Metais/9520
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #12
Quantidade (contratada ou registrada): 19
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00858

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Contra fechadura, para alvenaria, para porta com fechadura 1520/9520

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de contra fechadura, para alvenaria, para porta com fechadura 1520/952,
aplicada em alvenaria junto a porta de abrirem vidro temperado 10 mm, inclusive todos os
parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça
existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
TQ Ferragens/1504; Santa Marina/1504; Belga Metais/1504
Referência Externa:
TQ Ferragens: http://ferragenstq.com.br/download/Ferragens_Tq.pdf
Belga Ferragens: http://belgametal.com.br/produto/contrafechadura-1504/
Santa Marina: http://www.glasspecas.com.br/produto/1504-contra-fechadura-com-recorte-para1520/
Passível de subcontratação: n/a
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Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #13
Quantidade (contratada ou registrada): 15
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00859

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Contra fechadura de pressão para porta de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de contra fechadura de pressão para porta de vidro temperado de 10
mm, usada com fechaduras de referência 1520SE / 9520PRD / 9520PRE. inclusive todos os
parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça
existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1504S; Belga Metais 9504S
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #14
Quantidade (contratada ou registrada): 8
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00860

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Contra fechadura, com furo, para porta com furo

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de contra fechadura, com furo, para porta de correr com furo em vidro
temperado 10 mm, usada com fechaduras de referência 3530/9510-F, incluindo todos os parafusos,
buchas e outros elementos necessários para a instalação..
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/3534; Belga Metais/9511-F.
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #15
Quantidade (contratada ou registrada): 4
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00861

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Trinco inferior, com miolo, para porta de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de trinco inferior, com miolo, para porta de vidro temperado 10 mm,
inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a
remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1502; Belga Metais/9502
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #16
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 10251
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Código SINFRA
SF-00862

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Mola hidráulica BTS 75R

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de mola hidráulica BTS 75R de piso para aplicação em porta de vidro
temperado, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação.
Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
1)Mola Hidráulica de piso universal para portas de batente e portas vai-e-vem em aço inoxidável,
incluindo espelho em aço inoxidável, gravata e parafusos, caixa metálica para embutir no piso, eixo
intercambiável de acordo com a porta existente (Padrão Santa Marina, Blindex ou outro). Para
portas de até 120 kg e 1100 mm de largura. Velocidade de fechamento ajustável para ângulos de
aproximadamente 175° - 15º e de 15° - 0° com válvulas distintas. Ajuste para travamento da porta
aberta em 90° ou 105º (de acordo com a porta existente). Deverá controlar hidráulica e totalmente
todo o ciclo de fechamento. A peça deverá ser encaminhada ao local de substituição em
embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material, sujeito a verificação da
FISCALIZAÇÃO. Deve conter ainda o certificado de garantia que deve ser anexado à Ordem de
Serviço após sua realização.
2)Impermeabilizante e anticorrosivo para molas hidráulicas de piso, inerte, não higroscópico,
próprio para proteger a mola hidráulica e a caixa metálica da corrosão causada pela água e agentes
químicos de limpeza. Inodoro e atóxico. Resistente à água, de cura rápida, alto poder de adesão.
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
A instalação da mola deverá seguir as recomendações do fabricante e as peculiaridades do local,
respeitando-se, entre outros aspectos:
a) modelo da mola existente;
b) tipo da porta existente;
c) eixos da porta existente;
d) rebaixo existente no piso.
Antes de se iniciar a substituição da mola existente pela nova mola, deverão ser observados, no
mínimo, os seguintes procedimentos:
a) conferência das medidas do vão com as medidas do vidro, verificando-se o atendimento às
folgas mínimas para as portas com relação ao vão;
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b) conferência do prumo da parede (para a realização da marcação);
c) marcação da mola;
d) realização de teste das folgas, colocando a caixa da mola no local e realizando os ajustes
necessários;
A caixa da mola deverá ser firmemente chumbada no chão com argamassa de cimento de forma a
não se movimentar pela ação da abertura e do fechamento da porta. Deverá ser respeitada a cura
necessária do chumbamento. A mola deverá estar perfeitamente nivelada dentro da caixa,
longitudinal e transversalmente.
Antes da instalação definitiva da mola, deverá ser regulada a potência da mesma, dependendo do
tamanho e do peso da porta e se a mesma é externa ou interna, observando-se as recomendações do
fabricante.
Após a instalação deve ser regulada a velocidade de fechamento para os dois estágios: entre 180° e
15º e entre 15° e 0°, conforme orientações do fabricante.
A tampa (espelho) deverá estar perfeitamente encaixada e fixada na caixa por meio dos parafusos
próprios.
Após a fixação da mola deverá ser preenchido o espaço entre a mola e a caixa com
impermeabilizante e anticorrosivo para molas hidráulicas conforme especificado, limpando-se e
secando-se bem o local de aplicação, preparando a mistura conforme orientações do fabricante e
utilizando-a no máximo em 20 minutos após o preparo.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de peças efetivamente
instaladas
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
DORMA, modelo BTS 75V, com eixo intercambiável tipo "B".
SealProtect®, fabricante Dorma.
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #17
Quantidade (contratada ou registrada): 60
CATMAT/CATSER: 10146
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Código SINFRA
SF-00863

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Puxador redondo, padrão em poliéster, para porta de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de puxador redondo, duplo, incolor, padrão em poliéster, para porta de
vidro temperado, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a
instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Puxador para porta de vidro temperado redondo duplo em resina poliéster incolor com aditivo antiUV com 110-135 mm de diâmetro (a depender do modelo existente), com bucha de nylon, com
comprimento de 55 mm, e parafuso fixador.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de pares (interno +
externo) efetivamente instaladas
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Puxadores refs. 1608 e 1609, fabricante Poliforma Alumínos e Ferragens; Puxador ref. 1613,
fabricante Aço Metais
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #18
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 34037

Código SINFRA
SF-00907

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Unidade:
un
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Descrição
Puxador H tubular em aço inox, comprimento 45cm, para portas de vidro
temperado

Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de puxador H tubular em aço inox, comprimento 45cm para portas de
vidro temperado, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a
instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Puxador em aço inox, com porcas tipo castelo, comprimento 45cm, e entre furos de 30cm.
Diâmetro: ø 1.1/4".
Material: aço inox AISI304, chapa #16.
Acabamento: escovado.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de pares (interno +
externo) efetivamente instaladas
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
ABNT NBR 10065:2011 - Elementos de fixação de aço inoxidável e aço resistente à corrosão –
Especificação
ABNT NBR 5601:2011 - Aços inoxidáveis — Classificação por composição química
ABNT NBR NM 133:2000 - Aços inoxidáveis - Classificação, designação e composição química
Referência Comercial:
Puxador ref. PX-RD, fabricante Poliforma Alumínios e Ferragens
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #20
Quantidade (contratada ou registrada): 4
CATMAT/CATSER: 34037
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Código SINFRA
SF-00864

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Puxador em aço inox sob medida – Tipo A

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e Instalação de puxadores porta ou janela de correr em vidro temperado. Inclui a
remoção da peça existente a ser substituída.
Materiais:
Puxador metálico para porta de vidro temperado, produzido em chapa de aço inox nº 13 (AISI 304
ou AISI 316), com acabamento externo espelhado, bordas limpas de rebarbas, sob medida,
conforme Detalhe Gráfico. Compreende todos os elementos necessários para fixação e instalação,
inclusive parafuso com rosca M6 em aço inox.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As peças deverão ser encaminhadas ao local de substituição em embalagens originais de fábrica,
com identificação e quantidade do material, sujeito a verificação da FISCALIZAÇÃO.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de peças efetivamente
instalada.
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 10065:2011 - Elementos de fixação de aço inoxidável e aço resistente à corrosão –
Especificação
ABNT NBR 5601:2011 - Aços inoxidáveis — Classificação por composição química
ABNT NBR NM 133:2000 - Aços inoxidáveis - Classificação, designação e composição química
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 8
CATMAT/CATSER: 34037
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Código SINFRA
SF-00897

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Puxador em aço inox sob medida – Tipo B

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e Instalação de puxadores porta ou janela de correr em vidro temperado. Inclui a
remoção da peça existente a ser substituída.
Materiais:
Puxador metálico para porta de vidro temperado, produzido em chapa de aço inox nº 13 (AISI 304
ou AISI 316), com acabamento externo espelhado, bordas limpas de rebarbas, sob medida,
conforme Detalhe Gráfico. Compreende todos os elementos necessários para fixação e instalação,
inclusive parafuso com rosca M6 em aço inox.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As peças deverão ser encaminhadas ao local de substituição em embalagens originais de fábrica,
com identificação e quantidade do material, sujeito a verificação da FISCALIZAÇÃO.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de peças efetivamente
instalada.
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 10065:2011 - Elementos de fixação de aço inoxidável e aço resistente à corrosão –
Especificação
ABNT NBR 5601:2011 - Aços inoxidáveis — Classificação por composição química
ABNT NBR NM 133:2000 - Aços inoxidáveis - Classificação, designação e composição química
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 8
CATMAT/CATSER: 34037
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Código SINFRA
SF-00865

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Dobradiça superior para porta de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de dobradiça superior para porta de vidro temperado. Inclui a remoção
da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

75
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina / 1101 ou Belga Metais / 9101
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #21
Quantidade (contratada ou registrada): 59
CATMAT/CATSER: 10154
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Código SINFRA
SF-00866

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Perfil em alumínio, tipo U - abas iguais - PU 5/8" x 5/8" – espessura
1,58mm

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de perfil em alumínio, tipo U - abas iguais - PU 5/8" x 5/8" espessura
1,58mm – Peso (kg/m) 0,190
Materiais:
Cor: natural.
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
Para prevenir eventuais danos aos perfis, durante a execução do serviço de manutenção, as partes
aparentes dos perfis serão protegidas por uma película adesiva de PVC. Ao final do serviço, a
película deverá ser removida.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: comprimento efetivamente instalado
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
ABNT NBR 8117:2011 - Alumínio e suas ligas – Arames, barras, perfis e tubos extrudados –
Requisitos
ABNT NBR ISO 7583:2010 - Anodização do alumínio e suas ligas — Vocabulário
ABNT NBR 14231:2010 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — Anodização dura
para fins técnicos — Requisitos
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #22
Quantidade (contratada ou registrada): 100
CATMAT/CATSER: 106984
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Código SINFRA
SF-00867

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Trilho superior em alumínio 60mm x 49,5mm, para vidro temperado

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Trilho superior em alumínio 60mm x 49,5mm, para vidro temperado
de 10 mm, porta ou janela, com encaixe para perfil de acabamento de alumínio, anodizado natural,
inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a
remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Peso (aproximado): 0,773kg/m
Medidas: 60 mm x 49,5 mm (altura x largura)
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Para prevenir eventuais danos aos perfis, durante a execução do serviço de manutenção, as partes
aparentes dos perfis serão protegidas por uma película adesiva de PVC. Ao final do serviço, a
película deverá ser removida.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: comprimento efetivamente instalado
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 8117:2011 - Alumínio e suas ligas – Arames, barras, perfis e tubos extrudados –
Requisitos
ABNT NBR ISO 7583:2010 - Anodização do alumínio e suas ligas — Vocabulário
ABNT NBR 14231:2010 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — Anodização dura
para fins técnicos — Requisitos
Referência Comercial:
Cód. Referência: AL-0051
Referência Externa: n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #23
Quantidade (contratada ou registrada): 50
CATMAT/CATSER: 150444

80
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Código SINFRA
SF-00868

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Perfil em alumínio para acabamento de trilho superior

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Perfil em alumínio para acabamento de trilho superior para porta ou
janela de correr em vidro temperado, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos
necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Peso(aproximado):0,281 kg/m
Cor: anodizado natural.
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.;
Para prevenir eventuais danos aos perfis, durante a execução do serviço de manutenção, as partes
aparentes dos perfis serão protegidas por uma película adesiva de PVC. Ao final do serviço, a
película deverá ser removida.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: comprimento efetivamente instalado
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
ABNT NBR 8117:2011 - Alumínio e suas ligas – Arames, barras, perfis e tubos extrudados –
Requisitos
ABNT NBR ISO 7583:2010 - Anodização do alumínio e suas ligas — Vocabulário
ABNT NBR 14231:2010 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — Anodização dura
para fins técnicos — Requisitos
Referência Comercial:
AL-0052
Referência Externa: n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #24
Quantidade (contratada ou registrada): 50
CATMAT/CATSER: 2739
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Código SINFRA
SF-00869

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Perfil guia inferior de alumínio 39,3 mm x 24 mm para vidro temperado
10mm

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Perfil guia inferior de alumínio 39,3 mm x 24 mm para vidro
temperado 10mm, com encaixe para escova de vedação, inclusive todos os parafusos, buchas e
outros elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída,
caso necessário.
Materiais:
Cor: anodizado natural.
Peso (aproximado) 0,451 kg/m
Medidas: 39,3 mm x 24 mm, aproximadamente
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.;
Para prevenir eventuais danos aos perfis, durante a execução do serviço de manutenção, as partes
aparentes dos perfis serão protegidas por uma película adesiva de PVC. Ao final do serviço, a
película deverá ser removida.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: comprimento efetivamente instalado
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
ABNT NBR 8117:2011 - Alumínio e suas ligas – Arames, barras, perfis e tubos extrudados –
Requisitos
ABNT NBR ISO 7583:2010 - Anodização do alumínio e suas ligas — Vocabulário
ABNT NBR 14231:2010 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — Anodização dura
para fins técnicos — Requisitos
Referência Comercial:
Perfil Guia Inferior AL-0005
Referência Externa: n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #25
Quantidade (contratada ou registrada): 50
CATMAT/CATSER: 283662
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Código SINFRA
SF-00870

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Capa do Perfil Guia Inferior “Click”

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Capa do Perfil Guia Inferior “Click”, inclusive todos os parafusos,
buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser
substituída, caso necessário
Materiais:
Peso: 0,110 kg/m
Medidas: 8,4 mm x 17 mm, aproximadamente
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Para prevenir eventuais danos aos perfis, durante a execução do serviço de manutenção, as partes
aparentes dos perfis serão protegidas por uma película adesiva de PVC. Ao final do serviço, a
película deverá ser removida.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: comprimento efetivamente instalado.
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
ABNT NBR 8117:2011 - Alumínio e suas ligas – Arames, barras, perfis e tubos extrudados –
Requisitos
ABNT NBR ISO 7583:2010 - Anodização do alumínio e suas ligas — Vocabulário
ABNT NBR 14231:2010 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — Anodização dura
para fins técnicos — Requisitos
Referência Comercial:
Perfil AL-0013
Referência Externa: n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #26
Quantidade (contratada ou registrada): 50
CATMAT/CATSER: 106984
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Código SINFRA
SF-00871

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Dobradiça inferior para porta de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de dobradiça inferior para porta de vidro temperado. Inclui a remoção da
peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina / 1103; Belga Metais / 9103.
Referência Externa: n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #27
Quantidade (contratada ou registrada): 59
CATMAT/CATSER: 10154
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Código SINFRA
SF-00872

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Escova de vedação para vidro temperado

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de escova de vedação, para aplicação em janela ou porta de vidro
temperado, autocolante.
Materiais:
Escova de vedação para aplicação em janela ou porta de vidro temperado, autocolante ou de
encaixe, na cor preta, branca ou cinza alumínio, a serem fornecidas no mínimo nas seguintes
medidas, a depender do padrão existente a ser substituído e das normas técnicas vigentes,
possuindo entre 5mm e 7mm de base.
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Para prevenir eventuais danos aos perfis, durante a execução do serviço de manutenção, as partes
aparentes dos perfis serão protegidas por uma película adesiva de PVC. Ao final do serviço, a
película deverá ser removida.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: comprimento efetivamente instalado
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio
Referência Comercial:
290-1 (vidromax) 5x5 preto
Seal; VBrasil; Aluinter
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #28
Quantidade (contratada ou registrada): 50
CATMAT/CATSER: 76910
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Código SINFRA
SF-00873

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Roldana simples para porta de correr em vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de roldana simples em nylon para porta ou janela de correr de vidro
temperado, fornecidas conforme modelo existente a ser substituído, inclusive todos os parafusos,
buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser
substituída, caso necessário.
Materiais:
n/a
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1125N; Belga Metais/9125.
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #29
Quantidade (contratada ou registrada): 100
CATMAT/CATSER: 76910
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Código SINFRA
SF-00874

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Roldana dupla para porta de correr em vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de roldana dupla em nylon para porta ou janela de correr de vidro
temperado, fornecidas conforme modelo existente a ser substituído, inclusive todos os parafusos,
buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser
substituída, caso necessário.
Materiais:
n/a
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1125N; Belga Metais/9125.
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 76910
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Código SINFRA
SF-00875

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Capuchinho para trinco para vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de capuchinho para trinco para vidro temperado, com furo de 8 mm ou
10 mm. Inclui a remoção de peça existente a ser substituída, quando necessário.
Materiais:
Capuchinho para trinco, com furo de 8mm ou 10 mm em latão cromado para vidro temperado, com
22mm de comprimento, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a
instalação.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção, em embalagens originais de fábrica, com identificação e
quantidade do material, sujeito a verificação da FISCALIZAÇÃO.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de peças efetivamente
instaladas.
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
Referência Comercial:
Santa Marina/1037; Santa Marina/1038; Belga Metais/9038.
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #31
Quantidade (contratada ou registrada): 14
CATMAT/CATSER: 76910
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Código SINFRA
SF-00876

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Facão simples para lateral e bandeira de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de facão simples para lateral e bandeira de vidro temperado de 10 mm,
com ponto de giro para dobradiça superior, com 183mm x 100mm, incluindo todos os parafusos,
buchas e outros elementos necessários para a instalação.. Inclui a remoção da peça existente a ser
substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1209; Belga Metais/9209
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #32
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00877

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Fechadura de pressão para porta de abrir em vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de fechadura de pressão para porta de abrir em vidro temperado 10 mm,
inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação. Inclui a
remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Belga Metais/9520-PRD (lado direito); Santa Marina/1520SE; Belga Metais/9520-PRE (lado
esquerdo).
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #33
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00878

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Suporte de união, com miolo, para vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de suporte de união, com miolo, para dois vidros temperados 10 mm,
com 50mm x 100mm, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a
instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1306; Belga Metais/9306
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #34
Quantidade (contratada ou registrada): 8
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00879

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Suporte para basculante e pivotante de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de suporte para basculante e pivotante de vidro temperado 10 mm, com
50mm x 60mm ou 100mm x 50mm, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos
necessários para a instalação.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1230; Belga Metais/9230
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #35
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00880

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Trinco central para basculante em vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de trinco central, com mola, para janela tipo basculante em vidro
temperado 10 mm
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Santa Marina/1523; Belga Metais/9523
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #36
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 10251
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Código SINFRA
SF-00882

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Suporte tipo “Spiderglass” para vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de suporte tipo “Spiderglass” para vidro temperado simples de 10mm.
Inclui a remoção da peça existente a ser substituída.
Materiais:
Suporte do tipo “SpyderGlass” com eixos fabricados em aço inox acabamento escovado,
monobloco em aço ou alumínio, com 4 conexões, com eixo rotulado, para vidro temperado simples
de 10mm, distância de 200mm entre eixos, conforme modelo instalado no local. Inclui todos os
parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As peças deverão ser encaminhadas ao local de substituição em embalagens originais de fábrica,
com identificação e quantidade do material, sujeito a verificação da FISCALIZAÇÃO.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
SQ 200-ALERC, fabricante: Itamaracá Ferragens
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #38
Quantidade (contratada ou registrada): 2
CATMAT/CATSER: 150463
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Código SINFRA
SF-00883

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Dobradiça automática para box de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de dobradiça automática para Box de vidro temperado. Inclui a remoção
da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
n/a
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Belga Metais/9114 e Belga Metais/9115
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #39
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 10154
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Código SINFRA
SF-00884

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Dobradiça horizontal para vidro basculante com trinco

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de dobradiça horizontal, com trinco central, para janela tipo basculante
de vidro temperado com 8mm ou 10mm de espessura. Inclui a remoção da peça existente a ser
substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Belga Metais/9123-A
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #40
Quantidade (contratada ou registrada): 2
CATMAT/CATSER: 10154
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Código SINFRA
SF-00885

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Dobradiça horizontal para vidro basculante

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de dobradiça horizontal, sem trinco, para janela tipo basculante de vidro
temperado com 8mm ou 10mm de espessura. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída,
caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Belga Metais/9123
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #41
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 10154
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Código SINFRA
SF-00886

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Fechadura elétrica para porta de vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de fechadura elétrica para porta de vidro temperado com 8mm ou 10mm
de espessura, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação.
Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Fechadura elétrica para porta de vidro temperado com recorte ou furação, com 8mm ou 10mm de
espessura, acabamento cromado, para portas de vidro com 2 folhas, abertura interna ou externa,
maçaneta bola ou alavanca. Acionamento manual através de chave ou maçaneta. Cilindro 1'
(25,4mm) embutido na fechadura para abertura lado externo. Inclui duas chaves, manual e
certificado de garantia. Alimentação 12 a 18 VCC ou VCA, consumo 6 Watts.
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
A instalação seguirá as orientações do manual do fabricante.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de peças efetivamente
instaladas.
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
Fechadura Modelo FV35ICR / FV35ECRA / FV32ICR / FV32IPR / FV32ICRA / FV32ECRA,
fabricante Amelco
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #42
Quantidade (contratada ou registrada): 3
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00887

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Porteiro eletrônico

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Porteiro eletrônico, sem a instalação da infraestrutura.
Materiais:
Painel externo em ABS novo design, fabricado em alta resistência e protetor contra chuva.
Alimentação 110Vac ou 220Vac, ligada no interfone, com consumo mensal médio de 0,67 KW.
Alta fidelidade de voz: alto-falante de 2,5 polegadas.
Permite a instalação de até 9 extensões IE30 (4 fios).
Pode ser integrado com controle de acesso por senhas AM-CDA100.
Interfone disponível na cor branca.
Acionamento de fechos e fechaduras elétricas incluso.
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

117
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
Porteiro eletrônico residencial Amelco AM-M200
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #43
Quantidade (contratada ou registrada): 2
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00888

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Acionador fixo

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de 1 (um) acionador fixo, sem a instalação da infraestrutura. Inclui todos
os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação e o pleno funcionamento do
equipamento, como fontes, pilhas ou baterias novas. inclui a remoção da peça existente a ser
substituída, caso necessário.
Materiais:
Acionador de fechadura elétrica para porta de vidro temperado com 01 acionador fixo, e
instalações elétricas correspondentes. Será compatível com as fechaduras elétricas existentes e/ou
especificadas pela FISCALIZAÇÃO. Acionamento de fechadura 12 V, alimentação 220V,
acionamento por botoeira.
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.;
A instalação seguirá as orientações do manual do fabricante. O produto não poderá ser instalado
com a rede elétrica ligada. Para a instalação, deverá ser contatada a FISCALIZAÇÃO para que seja
acionada a área responsável pela manutenção do sistema elétrico para acompanhamento.
O equipamento deverá ser instalado e fixado em local definido junto coma FISCALIZAÇÃO,
protegido da chuva e do sol, isento de umidade e calor excessivo.
Para distâncias entre 15 e 50 m será utilizado o fio de 1,0 mm – 18 AWG. O equipamento deverá
ser ajustado à voltagem da rede elétrica do local.
Os fios entre o acionador e a fechadura não poderão ficar expostos.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
119
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de peças efetivamente
instaladas. O serviço estará apto para ser recebido com o pleno funcionamento do acionamento
remoto.
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
Acionador de Fechaduras Elétricas, modelo AF62UP, fabricante Amelco
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #44
Quantidade (contratada ou registrada): 2
CATMAT/CATSER: 10162
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Código SINFRA
SF-00889

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Mini chapinha para trinco basculante

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de mini chapinha para trinco basculante de janela basculante em vidro
temperado 8mm ou 10 mm, para fixação em alvenaria, inclusive todos os parafusos, buchas e
outros elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída,
caso necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Belga Metais/9801-M
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #45
Quantidade (contratada ou registrada): 2
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00890

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Puxador de latão - diâmetro 25mm

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de puxador de latão - diâmetro 25mm, para portas e janelas de vidro
temperado, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários para a instalação.
Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Latão fundido, acabamento polido.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de pares (interno +
externo) efetivamente instaladas
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Belga Metais/9629
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #46
Quantidade (contratada ou registrada): 4
CATMAT/CATSER: 34037

124
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Código SINFRA
SF-00891

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Trinco sem miolo para vidro temperado

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de trinco sem miolo, para vidro temperado 8mm ou 10 mm,
funcionando como suporte inferior de centro, inclusive todos os parafusos, buchas e outros
elementos necessários para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso
necessário.
Materiais:
Latão fundido cromado
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
Belga Metais/9335
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #47
Quantidade (contratada ou registrada): 6
CATMAT/CATSER: 10251
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Código SINFRA
SF-00892

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Tubo de alumínio quadrado 50x50

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Tubo de alumínio quadrado 50x50, para fixação de painéis em vidro temperado de 8mm ou 10
mm.
Materiais:
Espessura: 1,5mm
Peso: 0,853 Kg/m
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
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n/a
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #48
Quantidade (contratada ou registrada): 15
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00893

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Veda fresta adesivo “E” branco

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de veda fresta adesivo “E” branco, elemento vedante adesivo para portas
e janelas
Materiais:
Fabricado em PVC branco
Altura: 0,4cm
Largura: 0,9cm
Espessura: 0,08cm
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
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Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
Stamaco
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #49
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00894

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Vedapress 10mm

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de vedapress 10mm, elemento vedante para portas e janelas de vidro
temperado de 8mm ou 10 mm, inclusive todos os parafusos, buchas e outros elementos necessários
para a instalação. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
n/a
Serviços:
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Para prevenir eventuais danos aos perfis, durante a execução do serviço de manutenção, as partes
aparentes dos perfis serão protegidas por uma película adesiva de PVC. Ao final do serviço, a
película deverá ser removida.
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o comprimento total efetivamente
instalado.
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 8117:2011 - Alumínio e suas ligas – Arames, barras, perfis e tubos extrudados –
Requisitos
ABNT NBR ISO 7583:2010 - Anodização do alumínio e suas ligas — Vocabulário
ABNT NBR 14231:2010 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — Anodização dura
para fins técnicos — Requisitos
Referência Comercial:
AL-15 - Poliformas alumínio e ferragens
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #50
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00895

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Regulagem de ferragens

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Serviço de regulagem de molas, dobradiças, fechaduras e das outras ferragens relacionadas aos
demais itens contratados.
Materiais:
n/a
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela: n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas: n/a
Referência Comercial: n/a
Referência Externa: n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #51
Quantidade (contratada ou registrada): 200
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00908

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro - Outros

Descrição
Transporte de vidros

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Serviço de transporte de vidros dentro do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, para
destinos previamente estabelecidos pela Fiscalização.
Materiais:
n/a
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela: n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas: n/a
Referência Comercial: n/a
Referência Externa: n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #52
Quantidade (contratada ou registrada): 200
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00045

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Serviços
Preliminares

Descrição
Remoção de vidro comum / espelho

Unidade:
m²
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Remoção de vidro comum ou espelho, para posterior reaproveitamento.
Materiais:
n/a
Serviços:
Procedimentos: deverão ser seguidas as seguintes recomendações para execução destes serviços:
Utilizar tela de proteção. Deve ser feita por métodos manuais e progressivamente usando-se
ferramentas específicas e apropriadas e/ou portáteis mecanizadas. Consultar as previsões
metereológicas.
Todos os serviços de remoção de vidros e espelhos deverão ser feitos por mão de obra
especializada, com devida utilização de equipamentos de segurança. Deverão estar previamente
estabelecidos os locais para guarda dos materiais removidos. Para retirada de vidros em
pavimentos superiores deverão ser isoladas as áreas inferiores correspondentes mais um trecho de
segurança.
Deverão ser incluídas as etapas de retirada de baguetes, da massa de vidraceiro e do vidro antigo,
deixando-os em locais indicados pela equipe de Fiscalização técnica do Senado, limpeza e
tratamento adequado do local para reinstalação do vidro novo; posicionamento do vidro novo com
aplicação da nova massa; recolocação das baguetes e limpeza do ambiente, além dos transportes
horizontais e verticais, ou quaisquer outras ações e serviços necessários.
Deverão ser considerados todos os fatores de risco para a execução deste serviço. Quanto a
existência de materiais cortantes (vidros) e isolamento do entorno principalmente quando se tratar
de elementos elevados. Antes de iniciar qualquer serviço de remoção, deve ser feito um exame
detalhado e um levantamento da edificação e da estrutura.
Caso a Contratada identifique danos no item a ser removido, a Contratada deverá informar sobre os
danos imediatamente à Fiscalização, antes do início do serviço.
Danos causados durante a remoção do item serão de responsabilidade da Contratada e os ajustes
ou, se for o caso, substituição parcial ou total do item deverão ser arcados pela Contratada.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
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Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Considerar-se-á(ão) a(s) superfície(s) do(s) vidro(s)/espelho(s) calculadas
antes da retirada. Unidade de Medição: m² (metro quadrado) de vidro/espelho efetivamente
removido.
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 5682:1977 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Não
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #53; Registro de Preços 0007/2018; Registro
de Preços 0042/2017 - Item SP25
Quantidade (contratada ou registrada): 300
CATMAT/CATSER: 5789; 1635
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Código SINFRA
SF-00844

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Comum

Descrição
Instalação de vidro (comum, temperado, aramado ou laminado)
reaproveitado

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Compreende os serviços de instalação de vidro (comum, temperado, aramado ou laminado)
existente, considerando o reaproveitamento de material. Inclui fornecimento de todo o material
necessário (EXCETO o vidro) e toda mão de obra para envidraçamento. transporte do vidro do
almoxarifado do SENADO ou outro local indicado pela FISCALIZAÇÃO até o local de
instalação; fixação do vidro; limpeza e lixação dos rebaixos do caixilho, quando necessário;
aplicação de leito elástico de massa, borracha ou plástico; fixação do vidro ao seu caixilho/suporte
com baguetes, gaxetas, massa e calços; aplicação com calafetador a base de elastômero; cortes das
chapas de vidro; lapidação das arestas expostas; limpeza final. Não inclui cortes, lapidações ou
modelações necessárias.
Materiais:
Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação de vidro reaproveitado
deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a:
1)Baguetes confeccionados com o mesmo material do caixilho, associados com silicone que
apresente aderência com o vidro e a liga metálica;
2)Massa de vidraceiro não tóxica e não inflamável, composta de gesso e óleos vegetais.
3)Selante monocomponente de silicone, de cura neutra ou acética com a umidade, apropriado para
aplicações externas e internas, cor transparente.
4)Calço lateral ou de borda em material sintético em polipropileno, poliamida ou poliestireno.
Serviços:
Caberá à CONTRATADA avaliar se os vidros a serem instalados estão em perfeitas condições que
permitam o seu pleno reuso. Estes não deverão apresentar problemas de corte (lascas, pontas
salientes, cantos quebrados, etc).
Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada. Todos
os serviços de instalação de vidros e espelhos deverão ser feitos por mão de obra especializada,
com devida utilização de equipamentos de segurança.
Onde couber, antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e
lixados, livres de umidade, gorduras, oxidação ou quaisquer impurezas. Deverá ser verificada,
antes da instalação, a rigidez do caixilho.
Os vidros serão instalados de acordo com o padrão da esquadria, incluindo a instalação de:
1)Baguetes confeccionados com o mesmo material do caixilho, associados com silicone que
apresente aderência com o vidro e a liga metálica;
2)Massa, com no mínimo duas demãos, e cordão de no mínimo 10 mm de espessura, apenas para
os vidros não assentes com baguetes;
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3)Selante de silicone;
4)Calços em borracha laterais e de borda, nos casos previstos na ABNT NBR 7199:1989,
especialmente quando a peça de vidro pesar mais que 4kg ou uma das dimensões da chapa de vidro
for superior a 1 m;
As chapas de vidro deverão sempre ficar assentadas em leito elástico, quer de massa (2 demãos)
quer de borracha ou plástico; essa técnica não será dispensada, mesmo quando da fixação do vidro
com baguete de metal ou madeira;
O envidraçamento ainda deve seguir as seguintes disposições gerais:
1)As chapas de vidro deverão ser colocadas de tal modo que não sofram lesões suscetíveis de
quebrá-las, tais como: dilatação, contração ou deformação do caixilho, deformação ou recalque da
obra;
2)Não é permitido o contato das bordas das chapas de vidro entre si, com alvenaria ou peças
metálicas;
3)A fixação da chapas de vidro devem ser tal que impeça o seu deslocamento em relação aos
elementos de fixação, excetuados os casos em que o projeto prevê movimentações;
4)Quando houver chapas de vidro com bordas livres acessíveis, essas devem ser lapidadas;
5)O envidraçamento em caixilhos e em contato com o meio exterior deve apresentar estanqueidade
à água e resistência ao vento;
6)Todos os materiais utilizados no envidraçamento devem ser compatíveis entre si, com as chapas
de vidro e com os materiais dos caixilhos;
7)Os locais sob áreas de envidraçamento, durante a sua execução, devem ser interditados para fins
de segurança pessoal ou, caso não seja possível, esses locais devem ser adequadamente protegidos;
8)O preenchimento com silicone ou massa deve observar o perfeito preenchimento das cavidades,
proporcionando total contato do material com o vidro e com o caixilho;
Os vidros não poderão apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (vidro) é fornecido pelo
Senado Federal.
Critérios e Condições:
Unidade de Medição: m² (metro quadrado) de vidro efetivamente instalado e aceito pela
Fiscalização.
Detalhe Gráfico:
n/a
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #54; Registro de Preços 0007/2018 – SF00155
Quantidade (contratada ou registrada): 150
CATMAT/CATSER: 5789; 1635
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Código SINFRA
SF-00912

Grande Área
Civil

Categoria
Espelho

Descrição
Instalação de espelho reaproveitado

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Compreende os serviços de instalação de espelhos, considerando o reaproveitamento de
material. Inclui o fornecimento de todo o material necessário (EXCETO o espelho) e toda mão
de obra para a fixação. transporte do espelho de local indicado pela Fiscalização (dentro do
Complexo Arquitetônico do Senado Federal) até o local de instalação; inspeção e limpeza do
substrato; fixação preferencialmente por aparafusamento (com botões franceses ou finessons)
e subsidiariamente ou complementarmente por colagem (selantes adesivos) ou aplicação de
fitas dupla-face. Não inclui cortes, lapidações ou modelações necessárias
Materiais:
Todos os demais elementos e acessórios necessários à adequada instalação de espelhos
reaproveitados deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive, mas não se limitando a:
1)Botão/Parafuso Francês ou Finesson em latão cromado ou fosco, com 18 mm de diâmetro
2)Adesivo selante com silicone a base de cura neutra para fixação rápida entre 30 min e 2
horas.
3)Fitas dupla-face 3mm isenta de solventes orgânicos para fixação de espelhos.
4)Protetor de borda a base de elastômeros de alto desempenho para proteção das bordas dos
espelhos após beneficiamento, sem odor, sem solventes voláteis.
Serviços:
Cabe à CONTRATADA verificar as condições do substrato e da peça a ser reaproveitada para
a instalação dos espelhos, observando, no mínimo, os seguintes aspectos:
1)o substrato deve estar plano, para não permitir a distorção ótica;
2)o substrato deve possuir isolamento contra a umidade;
3)deve possuir resistência suficiente para suportar o espelho;
4)a superfície do substrato (concreto ou reboco) deve estar perfeitamente curada, sendo
necessário pelo menos duas semanas entre a execução do revestimento ou concretagem e a
instalação do espelho.
5)não deve ser instalado espelho diretamente em paredes que contenham coluna de água
quente.
6)Os espelhos devem estar em perfeitas condições que permitam o seu pleno reuso. Estes não
deverão apresentar problemas de corte (lascas, pontas salientes, cantos quebrados, etc).
Cabe ainda à CONTRATADA a limpeza do substrato, deixando a superfície onde for instalado
o espelho deve limpa, seca, completamente livre de umidade, substâncias ácidas ou alcalinas e
qualquer outro material agressivo.
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É de responsabilidade da CONTRATADA a remoção completa dos espelhos remanescentes
(quebrados ou danificados) que serão substituídos. Quando for tecnicamente possível, o
espelho será removido com vistas ao seu reaproveitamento.
Os elementos danificados e/ou extraviados deverão ser recompostos a cargo da Contratada.
Todos os serviços de instalação de vidros e espelhos deverão ser feitos por mão de obra
especializada, com devida utilização de equipamentos de segurança.
A instalação do espelho deve considerar ainda os seguintes aspectos:
1)Quando mais de um espelho for instalado em uma mesma superfície, deve-se assegurar que
exista uma folga entre as bordas de um e do outro espelho;
2)Espelhos com bordas expostas devem ser necessariamente lapidados;
A CONTRATADA deverá aplicar protetor de borda em todo o perímetro do espelho
pressionando a esponja aplicadora sobre a borda, com inclinação de 45º em relação ao costado.
Aplicar também nos furos e recortes.
Os espelhos serão fixados conforme o existente a ser substituído ou determinação da
Fiscalização. Podendo ser por aparafusamento (com botão francês ou finesson), por colagem
ou aplicação de fitas adesivas dupla-face (ou por combinação de procedimentos) conforme
especificações a seguir. Qualquer que seja a forma de instalação, a CONTRATADA deverá
garantir total estabilidade, segurança, planicidade e qualidade óptica de reflexão do espelho
instalado.
Fixação por aparafusamento:
Serão utilizados parafusos tipo botão francês ou finesson, com acabamento cromado. Os furos
não devem distar menos de 3 (três) cm das bordas e cantos. O número de botões a serem
utilizados deve ser proporcional à dimensão da peça, de forma a garantir que o espelho
instalado ofereça segurança, estabilidade e reflexão sem distorções. Entre o espelho e o
substrato deve existir uma folga de no mínimo 3 mm para permitir a circulação de ar. Serão
utilizadas arruelas de borracha ou plástico em ambos os lados do espelho, de forma a evitar
esforço localizado excessivo e, também, assegurar o suficiente espaçamento entre o substrato e
o espelho. Deve-se utilizar fita veda-rosca ou silicone neutro para evitar o contato direto do
espelho com as partes metálicas dos botões. O aperto completo será realizado ao final da
montagem e, preferencialmente, segundo as diagonais da peça. Em espelhos com mais de 1,00
(um) m², e sempre quando se julgar necessário para promover a estabilidade do elemento
instalado, a fixação por aparafusamento deve ser complementada por fitas adesivas dupla-face.
Em superfícies rugosas, a fixação será realizada obrigatoriamente por aparafusamento.
Fixação por colagem:
Limpar as superfícies a serem coladas eliminando qualquer tipo de impureza. Recomenda-se o
uso do protetor de borda. Cortar o bico do cartucho em ângulo de 45º e aplicar a cola em
filetes com 10 mm de largura e 6 mm de altura, borrifando água limpa sobre os filetes já
aplicados para uma cura mais rápida. Juntar o espelho ao substrato obedecendo a configuração
existente ou indicada pela fiscalização. No lado pintado do vidro, aplicar cordões retos e
verticais (no mínimo 4 cordões) de silicone a base de cura neutra, conforme recomendação da
ABNT NBR 15198. É necessário manter uma distância de 3mm entre o espelho e a parede,
permitindo o escoamento da umidade. Esse espaçamento pode ser realizado com calços de
apoio e espaçadores ou fita dupla face 3 mm, isenta de solventes orgânicos, conforme indicado
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no subitem “materiais” acima. A quantidade do produto a ser utilizado depende do tamanho e
da espessura do espelho, conforme tabela anexa.
Fixação com fitas adesivas dupla-face:
Serão aplicadas fitas dupla-face de massa acrílica, próprias para o setor vidreiro, isenta de
solventes, de 25mm, na proporção mínima de 25cm de fita por quilo de espelho a ser fixado. A
fita adesiva pode ser aplicada em alvenaria, azulejos, vidro, metal, madeira envernizada e
laminados, mdf envernizado e policarbonato. No caso de azulejos, a fita deve ser aplicada em
tiras menores sobre as superfícies lisas dos azulejos, evitando-se o contato da fita com os
rejuntes. Não pode ser aplicada em concreto cru, tijolos, madeira crua, drywall, paredes
excessivamente tortas ou com pintura antiga com baixa aderência. A fita não deverá ser
utilizada para correção de imperfeições, não devendo ser colada sobre ela mesma. A superfície
do substrato e da parte de trás do espelho deve ser limpa com álcool 95% e pano limpo. A fita
deve ser colada sempre na vertical, distribuindo-se o comprimento calculado equitativamente
sobre a superfície. Quando o espelho for adesivado ao substrato, o mesmo deve ter sua
planicidade assegurada, evitando distorções.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
O serviço abrange qualquer espessura existente.
Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (espelho) é
fornecido pelo Senado Federal.
Critérios e Condições:
Unidade de Medição: m² (metro quadrado) de espelho efetivamente instalado e aceito pela
Fiscalização.
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
Comprimento mínimo de cada um dos cordões de adesivo em função da área e da espessura do
espelho (fonte: Manual de Fixação do Espelho CEBRACE)

Área do Espelho

Espessura do espelho x Comprimento do adesivo
4 mm

5 mm

6 mm

0,50 m²

10 cm

13 cm

15 cm

0,75 m²

15 cm

19 cm

23 cm

1,00 m²

20 cm

25 cm

30 cm

1,50 m²

30 cm

32 cm

48 cm
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1,75 m²

35 cm

44 cm

53 cm

2,00 m²

40 cm

50 cm

60 cm

2,50 m²

50 cm

63 cm

75 cm

3,00 m²

60 cm

75 cm

90 cm

Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 15198:2005 - Espelhos de prata - Beneficiamento e instalação
Referência Comercial:
Cola fixa espelho, fabricante CEBRACE
Fita dupla-face 3M Scotch-Mount 4008
Protetor de Borda CEBRACE
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #55
Quantidade (contratada ou registrada): 20
CATMAT/CATSER: 5789
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Código SINFRA
SF-00157

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Comum

Descrição
Vidro liso comum transparente 4mm

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de vidros comuns, colocados em caixilho com ou sem baguetes, com
fornecimento e colocação de massa ou selante , à medida que houver necessidade, no Complexo
Arquitetônico do Senado Federal e residências oficiais.
Materiais:
n/a
Serviços:
Compreende inclusive:
1)Ações preventivas no local quando verificados riscos aos usuários ou ao patrimônio, como
colocação de lonas, fechamentos provisórios, remoção de peças danificadas; limpeza e lixação dos
rebaixos do caixilho, quando necessário;
2)Aplicação de leito elástico de massa, borracha ou plástico;
3)Fixação do vidro ao seu caixilho/suporte com gaxetas, massa e calços; aplicação com calafetador
à base de elastômero;
4)Cortes das chapas de vidro;
5)Limpeza final.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área (m²) de vidro efetivamente instalado, arredondando para mais as
medidas em múltiplos de 5 cm. Unidade de Medição: m²
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Não
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #57; Registro de Preços 0042/2017 - Item
VC01; Registro de Preços 0007/2018
Quantidade (contratada ou registrada): 150
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00846

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Comum

Descrição
Vidro liso comum transparente 5mm

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de vidros comuns, colocados em caixilho com ou sem baguetes, com
fornecimento e colocação de massa ou selante , à medida que houver necessidade, no Complexo
Arquitetônico do Senado Federal e residências oficiais.
Materiais:
1)Vidro liso comum transparente, sob medida, para uso interno e externo, com 5mm de espessura,
para utilização direta em esquadrias, divisórias, vitrinas, etc. Os vidros a serem fornecidos não
poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, rachaduras, fissuras, espessura variável ou qualquer
outro defeito de fabricação. Não deverão apresentar, ainda, problemas de corte (lascas, pontas
salientes, cantos quebrados, etc) nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. As faces
devem ser perfeitamente planas e paralelas.
2)Baguetes em perfil dobrado de aço em “U” 10x10mm (ou 3/8”x3/8”), chapa 18 (1,2 mm),
parafusos e buchas de fixação, incluindo fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético na cor
existente.
3)Baguetes em alumínio “U” extra 3/8”, 1/2", 5/8”, com parafusos e buchas de fixação.
4)Baguetes em perfis compatíveis aos instalados no local, a critério da FISCALIZAÇÃO.
5)Gaxetas de compressão em perfil rígido de elastômero, de preferência EPDM ou neoprene,
dotadas de tiras de enchimento, no padrão do caixilho.
6)Selante monocomponente de silicone, de cura neutra ou acética com a umidade, apropriado para
aplicações externas e internas, cor transparente.
7)Massa de vidraceiro não tóxica e não inflamável, composta de gesso e óleos vegetais.
Serviços:
Compreende inclusive:
1) Ações preventivas no local quando verificados riscos aos usuários ou ao patrimônio, como
colocação de lonas, fechamentos provisórios, remoção de peças danificadas;
2) Limpeza e lixamento dos rebaixos do caixilho, quando necessário;
3) Aplicação de leito elástico de massa, borracha ou plástico;
4) Fixação do vidro ao seu caixilho/suporte com gaxetas, massa e calços;
5) Aplicação com calafetador à base de elastômero;
6) Cortes das chapas de vidro;
7) Limpeza final.
Não poderão ser instalados vidros com espessura inferior à preconizada na ABNT NBR 7199, em
função das dimensões da abertura.
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Os vidros fornecidos deverão ser da mesma espessura dos vidros a serem substituídos. No entanto,
é de responsabilidade da CONTRATADA a indicação prévia da espessura mínima a ser utilizada
no caixilho conforme os procedimentos da ABNT NBR 7199, caso esta seja diferente da espessura
existente. Caberá à Fiscalização determinar a espessura do vidro caso o vidro existente a ser
substituído tenha espessura distinta (maior o menor) da mínima determinada pela Norma Técnica.
Onde couber, antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e
lixados, livres de umidade, gorduras, oxidação ou quaisquer impurezas. Deverá ser verificada,
antes da instalação, a rigidez do caixilho.
As chapas de vidro serão fornecidas nas dimensões exatas para assentamento nos caixilhos
correspondentes indicados pela Fiscalização. É de responsabilidade da CONTRATADA realizar
levantamento prévio para a determinação exata das dimensões a serem fornecidas.
As chapas de vidro deverão sempre ficar assentadas em leito elástico, quer de massa (2 demãos)
quer de borracha ou plástico; essa técnica não será dispensada, mesmo quando da fixação do vidro
com baguete de metal ou madeira;
A fixação dos vidros será de acordo com o padrão da esquadria, podendo ser através de:
1)Baguetes confeccionados com o mesmo material do caixilho, associadas a calafetador a base de
elastômero, de preferência silicone que apresente aderência com o vidro e a liga metálica ou massa,
a depender do padrão existente;
2)Gaxetas de compressão em perfil rígido de elastômero, de preferência EPDM ou neoprene,
dotadas de tiras de enchimento, no padrão do caixilho; as gaxetas podem ser colocadas
conjuntamente com outros materiais calafetantes, desde que compatíveis.
3)Massa, com no mínimo duas demãos, apenas para vidros de 4mm (em rebaixo aberto), e cordão
de no mínimo 10mm de espessura;
Conforme ABNT NBR 7199:1989, deverão ser instalados calços de elastômero ou neoprene
quando a peça de vidro pesar mais que 4kg ou uma das dimensões da chapa de vidro for superior a
1 m.
A calafetação será realizada com selante monocomponente de silicone, exceto quando a esquadria
existente apresentar outra forma de calafetação.
O envidraçamento ainda deve seguir as seguintes disposições gerais :
1)As chapas de vidro deverão ser colocadas de tal modo que não sofram lesões suscetíveis de
quebrá-las, tais como: dilatação, contração ou deformação do caixilho, deformação ou recalque da
obra;
2)Não é permitido o contato das bordas das chapas de vidro entre si, com alvenaria ou peças
metálicas;
3)A fixação da chapas de vidro devem ser tal que impeça o seu deslocamento em relação aos
elementos de fixação, excetuados os casos em que o projeto prevê movimentações;
4)Quando houver chapas de vidro com bordas livres acessíveis, essas devem ser lapidadas;
5)O envidraçamento em caixilhos e em contato com o meio exterior deve apresentar estanqueidade
à água e resistência ao vento;
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6)Todos os materiais utilizados no envidraçamento devem ser compatíveis entre si, com as chapas
de vidro e com os materiais dos caixilhos; e
7)Os locais sob áreas de envidraçamento, durante a sua execução, devem ser interditados para fins
de segurança pessoal ou, caso não seja possível, esses locais devem ser adequadamente protegidos.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área (m²) de vidro efetivamente instalado, arredondando para mais as
medidas em múltiplos de 5 cm. Unidade de Medição: m²
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
Referência Comercial:
Vitral
Joviplás, fornecedor: Jovina; Massa para vidraceiro Jaraguá, fornecedor Jaraguá
Sikasil-AC, fabricante Sika; fabricante; Cascola Flexite Uso Geral, ref. Cascola; Silicone
Transparente para uso geral, fabricante TekBond
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Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #58
Quantidade (contratada ou registrada): 300
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00158

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Comum

Descrição
Vidro liso comum transparente 6mm

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de vidros comuns, colocados em caixilho com ou sem baguetes, com
fornecimento e colocação de massa ou selante , à medida que houver necessidade, no Complexo
Arquitetônico do Senado Federal e residências oficiais.
Materiais:
n/a
Serviços:
Compreende inclusive:
1)Ações preventivas no local quando verificados riscos aos usuários ou ao patrimônio, como
colocação de lonas, fechamentos provisórios, remoção de peças danificadas; limpeza e lixação dos
rebaixos do caixilho, quando necessário;
2)Aplicação de leito elástico de massa, borracha ou plástico;
3)Fixação do vidro ao seu caixilho/suporte com gaxetas, massa e calços; aplicação com calafetador
à base de elastômero;
4)Cortes das chapas de vidro;
5)Limpeza final.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área (m²) de vidro efetivamente instalado, arredondando para mais as
medidas em múltiplos de 5 cm. Unidade de Medição: m²
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Não
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #59; Registro de Preços 0042/2017 - Item
VC02; Registro de Preços 0007/2018
Quantidade (contratada ou registrada): 150
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00909

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro - Outros

Descrição
Vidro fantasia 4mm (canelado, martelado, pontilhado e mini-boreal)

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação ou substituição de vidro fantasia 4mm (canelado, martelado, pontilhado
e mini-boreal), com aplicação em fachadas, esquadrias, vitrinas, divisória e bens móveis
integrados. Compreende o fornecimento de todo o material necessário, inclusive o vidro fantasia e
toda mão de obra para envidraçamento.
Compreende inclusive:
1) Ações preventivas no local quando verificados riscos aos usuários ou ao patrimônio, como
colocação de lonas, fechamentos provisórios, remoção de peças danificadas;
2) Limpeza e lixamento dos rebaixos do caixilho, quando necessário;
3) Aplicação de leito elástico de massa, borracha ou plástico;
4) Fixação do vidro ao seu caixilho/suporte com gaxetas, massa e calços;
5) Aplicação com calafetador à base de elastômero;
6) Cortes das chapas de vidro; e
7) Limpeza final.
Materiais:
1)Vidro Impresso ou Vidro fantasia translúcido, incolor, com uma ou ambas as faces impressas
com desenho ou motivos ornamentais, com no mínimo 4mm de espessura nos padrões canelado,
martelado, pontilhado ou mini boreal. Os vidros a serem fornecidos não poderão apresentar
quaisquer defeitos de fabricação. Não deverão apresentar, ainda, problemas de corte (lascas, pontas
salientes, cantos quebrados, etc) nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.
2)Baguetes em perfil dobrado de aço em “U” 10x10mm (ou 3/8”x3/8”), chapa 18 (1,2 mm),
parafusos e buchas de fixação, incluindo fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético na cor
existente;
3)Baguetes em alumínio “U” extra 3/8”, 1/2", 5/8”, com parafusos e buchas de fixação;
4)Baguetes em perfis compatíveis aos instalados no local, a critério da FISCALIZAÇÃO.
5)Gaxetas de compressão em perfil rígido de elastômero, de preferência EPDM ou neoprene,
dotadas de tiras de enchimento, no padrão do caixilho;
6)Selante monocomponente de silicone, de cura neutra ou acética com a umidade, apropriado para
aplicações externas e internas, cor transparente
7)Massa de vidraceiro não tóxica e não inflamável, composta de gesso e óleos vegetais
Serviços:
n/a
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Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área (m²) de vidro efetivamente instalado, arredondando para mais as
medidas em múltiplos de 5 cm. Unidade de Medição: m²
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
Referência Comercial:
Vitral
SGG Canelado, SGG Martelado, fabricante Saint Gobain Glass
Sikasil-AC, fabricante Sika; fabricante; Cascola Flexite Uso Geral, ref. Cascola; Silicone
Transparente para uso geral, fabricante TekBond
Joviplás, fornecedor: Jovina; Massa para vidraceiro Jaraguá, fornecedor Jaraguá
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
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Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #61
Quantidade (contratada ou registrada): 5
CATMAT/CATSER: 13137

154
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Código SINFRA
SF-00910

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro - Outros

Descrição
Vidro fumê/bronze 5mm

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação ou substituição de vidro fumê/bronze 5mm, para aplicação em fachadas,
esquadrias, vitrinas, divisória e bens móveis integrados. Compreende o fornecimento de todo o
material necessário, inclusive o vidro fumê/bronze 5mm e toda mão de obra para envidraçamento.
Materiais:
n/a
Serviços:
Compreende inclusive:
1)Ações preventivas no local quando verificados riscos aos usuários ou ao patrimônio, como
colocação de lonas, fechamentos provisórios, remoção de peças danificadas;
2)Limpeza e lixamento dos rebaixos do caixilho, quando necessário;
3)Aplicação de leito elástico de massa, borracha ou plástico;
4)Fixação do vidro ao seu caixilho/suporte com gaxetas, massa e calços;
5)Aplicação com calafetador à base de elastômero;
6)Cortes das chapas de vidro; e
7)Limpeza final.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área (m²) de vidro efetivamente instalado, arredondando para mais as
medidas em múltiplos de 5 cm. Unidade de Medição: m²
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
Referência Comercial:
Vitral
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #62
Quantidade (contratada ou registrada): 20
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00896

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Vidro fumê / bronze temperado 10mm

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação ou substituição de vidro fumê / bronze temperado 10mm, para aplicação
em quadros de aviso instalados no Senado Federal. Compreende o fornecimento de todo o material
necessário, inclusive o vidro fumê/bronze de 10mm e toda mão de obra para envidraçamento.
Materiais:
n/a
Serviços:
Compreende inclusive:
1)Ações preventivas no local quando verificados riscos aos usuários ou ao patrimônio;
2)Cortes das chapas de vidro;
3)Lapidação das arestas expostas; e
4)Limpeza final.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área (m²) de vidro efetivamente instalado, arredondando para mais as
medidas em múltiplos de 5 cm. Unidade de Medição: m²
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 11706 - Vidros na construção civil
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
Referência Comercial:
Vitral
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #63
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00154

Grande Área
Civil

Categoria
Espelho

Descrição
Espelho cristal 5mm lapidado

Unidade:
m²
Versão:
v03

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de espelho cristal, espessura 4mm, com fornecimento de todo o material
e mão de obra, para aplicação em revestimento de paredes; elementos em áreas úmidas (banheiros).
Inclui o fornecimento de todo o material necessário, inclusive o espelho e toda mão de obra para a
instalação; remoção de espelhos/restos existentes; inspeção e limpeza do substrato; fixação por
aparafusamento (com botões franceses ou finessons) e por colagem (selantes adesivos) ou
aplicação de fitas dupla-face.
Materiais:
1)Espelho de Cristal (vidro float) incolor de 4mm, espelhamento a base de prata, com dupla
camada de tinta protetora, possuir alta durabilidade, sem cobre ou chumbo em sua composição,
apresentar alta durabilidade, boa resistência à corrosão e deve permitir acabamentos como
modelação e lapidação. Devem ser absolutamente planos, apresentar perfeita reflexão sem
distorções, e não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, rachaduras, fissuras, espessura
variável ou qualquer outro defeito de fabricação. Não deverão apresentar, ainda, problemas de
corte (lascas, pontas salientes, cantos quebrados, etc) nem folga excessiva com relação ao requadro
de encaixe
2)Botão/Parafuso Francês ou Finesson em latão cromado ou fosco, com 18 mm de diâmetro
3)Adesivo selante com silicone a base de cura neutra para fixação rápida entre 30 min e 2 horas.
Serão isentos de solventes e ácidos próprios para a fixação de espelhos em substratos como
paredes, madeira, cerâmica, superfícies metálicas e outros. O selante deve ser de alto desempenho
para propriedades mecânicas e resistente à água. Podem ser utilizados silicones de cura neutra
(base alcoxi), ou adesivo elastomérico a base de água.
4)Fitas dupla-face 3mm isenta de solventes orgânicos para fixação de espelhos.
5)Protetor de borda a base de elastômeros de alto desempenho para proteção das bordas dos
espelhos após beneficiamento, sem odor, sem solventes voláteis.
Serviços:
Cabe à CONTRATADA verificar as condições do substrato para a instalação dos espelhos,
observando, no mínimo, os seguintes aspectos:
1)o substrato deve estar plano, para não permitir a distorção ótica;
2)o substrato deve possuir isolamento contra a umidade;
3)deve possuir resistência suficiente para suportar o espelho;
4)a superfície do substrato (concreto ou reboco) deve estar perfeitamente curada, sendo necessário
pelo menos duas semanas entre a execução do revestimento ou concretagem e a instalação do
espelho.
5)não deve ser instalado espelho diretamente em paredes que contenham coluna de água quente.
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Cabe ainda à CONTRATADA a limpeza do substrato, deixando a superfície onde for instalado o
espelho deve-se limpar, secar, deixar completamente livre de umidade, substâncias ácidas ou
alcalinas e qualquer outro material agressivo.
É de responsabilidade da CONTRATADA a remoção completa dos espelhos remanescentes
(quebrados ou danificados) que serão substituídos. Quando for tecnicamente possível, o espelho
será removido com vistas ao seu reaproveitamento.
A instalação do espelho deve considerar ainda os seguintes aspectos:
1)Quando mais de um espelho for instalado em uma mesma superfície, deve-se assegurar que
exista uma folga entre as bordas de um e do outro espelho;
2)Espelhos com bordas expostas devem ser necessariamente lapidados;
A CONTRATADA deverá aplicar protetor de borda em todo o perímetro do espelho pressionando
a esponja aplicadora sobre a borda, com inclinação de 45º em relação ao costado. Aplicar também
nos furos e recortes.
Os espelhos serão fixados conforme o existente a ser substituído ou determinação da Fiscalização.
Podendo ser por aparafusamento (com botão francês ou finesson), por colagem ou aplicação de
fitas adesivas dupla-face (ou por combinação de procedimentos) conforme especificações a seguir.
Qualquer que seja a forma de instalação, a CONTRATADA deverá garantir total estabilidade,
segurança, planicidade e qualidade óptica de reflexão do espelho instalado.
Fixação por aparafusamento:
Serão utilizados parafusos tipo botão francês ou finesson, com acabamento cromado. Os furos não
devem distar menos de 3 (três) cm das bordas e cantos. O número de botões a serem utilizados
deve ser proporcional à dimensão da peça, de forma a garantir que o espelho instalado ofereça
segurança, estabilidade e reflexão sem distorções. Entre o espelho e o substrato deve existir uma
folga de no mínimo 3 mm para permitir a circulação de ar. Serão utilizadas arruelas de borracha ou
plástico em ambos os lados do espelho, de forma a evitar esforço localizado excessivo e, também,
assegurar o suficiente espaçamento entre o substrato e o espelho. Deve-se utilizar fita veda-rosca
ou silicone neutro para evitar o contato direto do espelho com as partes metálicas dos botões. O
aperto completo será realizado ao final da montagem e, preferencialmente, segundo as diagonais da
peça. Em espelhos com mais de 1,00 (um) m², e sempre quando se julgar necessário para promover
a estabilidade do elemento instalado, a fixação por aparafusamento deve ser complementada por
fitas adesivas dupla-face. Em superfícies rugosas, a fixação será realizada obrigatoriamente por
aparafusamento.
Fixação por colagem:
Limpar as superfícies a serem coladas eliminando qualquer tipo de impureza. Recomenda-se o uso
do protetor de borda. Cortar o bico do cartucho em ângulo de 45º e aplicar a cola em filetes com 10
mm de largura e 6 mm de altura, borrifando água limpa sobre os filetes já aplicados para uma cura
mais rápida. Juntar o espelho ao substrato obedecendo a configuração existente ou indicada pela
fiscalização. No lado pintado do vidro, aplicar cordões retos e verticais (no mínimo 4 cordões) de
silicone a base de cura neutra, conforme recomendação da ABNT NBR 15198. É necessário
manter uma distância de 3mm entre o espelho e a parede, permitindo o escoamento da umidade.
Esse espaçamento pode ser realizado com calços de apoio e espaçadores ou fita dupla face 3 mm,
isenta de solventes orgânicos, conforme indicado no subitem “materiais” acima. A quantidade do
produto a ser utilizado depende do tamanho e da espessura do espelho, conforme tabela anexa.
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Fixação com fitas adesivas dupla-face:
Serão aplicadas fitas dupla-face de massa acrílica, próprias para o setor vidreiro, isenta de
solventes, de 25mm, na proporção mínima de 25cm de fita por quilo de espelho a ser fixado. A fita
adesiva pode ser aplicada em alvenaria, azulejos, vidro, metal, madeira envernizada e laminados,
mdf envernizado e policarbonato. No caso de azulejos, a fita deve ser aplicada em tiras menores
sobre as superfícies lisas dos azulejos, evitando-se o contato da fita com os rejuntes. Não pode ser
aplicada em concreto cru, tijolos, madeira crua, drywall, paredes excessivamente tortas ou com
pintura antiga com baixa aderência. A fita não deverá ser utilizada para correção de imperfeições,
não devendo ser colada sobre ela mesma. A superfície do substrato e da parte de trás do espelho
deve ser limpa com álcool 95% e pano limpo. A fita deve ser colada sempre na vertical,
distribuindo-se o comprimento calculado equitativamente sobre a superfície. Quando o espelho for
adesivado ao substrato, o mesmo deve ter sua planicidade assegurada, evitando distorções.
Fixação em Molduras:
1)Utilize molduras e elementos de fixação que não absorvam umidade;
2)Para instalação com molduras metálicas, use espaçadores macios (como calços de borracha ou
clipes plásticos);
3)O espelho deve estar encaixado na moldura, com no mínimo 5mm em todas as arestas;
4)Evite elementos de fixação que possam causar danos às superfícies e arestas do espelho.
Fixação com Presilhas ou garras:
1)O número de presilhas ou garras a serem utilizadas deve ser proporcional à medida do espelho.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área (m²) de espelho efetivamente instalado. Unidade de Medição: m²
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
Comprimento mínimo de cada um dos cordões de adesivo em função da área e da espessura do
espelho (fonte: Manual de Fixação do Espelho CEBRACE)

Área do
Espelho

Espessura do espelho x Comprimento do
adesivo
4 mm

5 mm

6 mm

0,50 m²

10 cm

13 cm

15 cm

0,75 m²

15 cm

19 cm

23 cm

1,00 m²

20 cm

25 cm

30 cm

1,50 m²

30 cm

32 cm

48 cm

1,75 m²

35 cm

44 cm

53 cm

2,00 m²

40 cm

50 cm

60 cm

2,50 m²

50 cm

63 cm

75 cm

3,00 m²

60 cm

75 cm

90 cm

Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 15198:2005 - Espelhos de prata - Beneficiamento e instalação
Referência Comercial:
Espelho prata, fabricante PKO do Brasil; Optimirror, fabricante Cebrace; Espelho Guardian,
fabricante Guardian
3M Scotch-Mount 4008; fita fixa 2, fornecedor Glasvetro
cola fixa espelho, fabricante CEBRACE
Protetor de Borda CEBRACE
Adesivos: Adespec, Alpatechno e Tekbond
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Não
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #64; Registro de Preços 0042/2017 - Item
VC03; Registro de Preços 0007/2018
Quantidade (contratada ou registrada): 100
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00913

Grande Área
Civil

Categoria
Espelho

Descrição
Espelho fumê/bronze 4mm lapidado

Unidade:
m²
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação ou substituição ou reposição de espelho fumê/bronze 4mm lapidado,
para aplicação em revestimento de paredes e em elementos em áreas úmidas (banheiros).
Compreende: Fornecimento de todo o material necessário, inclusive o espelho fumê/bronze de
4mm e toda mão de obra para a instalação; inspeção e limpeza do substrato; Fixação por
aparafusamento (com botões franceses ou finessons) em superfícies rugosas e por colagem
(selantes adesivos) ou aplicação de fitas dupla-face em superfícies lisas. No caso de utilização de
fita dupla-face e silicone, a proporção máxima desses materiais deverá ser de no máximo 20% da
metragem linear da peça.
Materiais:
1)Espelho de Cristal (vidro float) fumê ou bronze, de 4mm, espelhamento a base de prata, com
dupla camada de tinta protetora e PVB ou resina nas cores fumê ou bronze. Devem possuir alta
durabilidade, sem cobre ou chumbo em sua composição, apresentar alta durabilidade, boa
resistência à corrosão e deve permitir acabamentos como modelação e lapidação. Devem ser
absolutamente planos, apresentar perfeita reflexão sem distorções, e não poderão apresentar bolhas,
lentes, ondulações, rachaduras, fissuras, espessura variável ou qualquer outro defeito de fabricação.
Não deverão apresentar, ainda, problemas de corte (lascas, pontas salientes, cantos quebrados, etc)
nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.
2)Botão/Parafuso Francês ou Finesson em latão cromado ou fosco, com 18 mm de diâmetro
3)Adesivo selante com silicone a base de cura neutra para fixação rápida entre 30 min e 2 horas.
Serão isentos de solventes e ácidos próprios para a fixação de espelhos em substratos como
paredes, madeira, cerâmica, superfícies metálicas e outros. O selante deve ser de alto desempenho
para propriedades mecânicas e resistente à água. Podem ser utilizados silicones de cura neutra
(base alcoxi), ou adesivo elastomérico a base de água.
4)Fitas dupla-face 3mm isenta de solventes orgânicos para fixação de espelhos.
5)Protetor de borda a base de elasstômeros de alto desempenho para proteção das bordas dos
espelhos após beneficiamento, sem odor, sem solventes voláteis.
Serviços:
Cabe à CONTRATADA verificar as condições do substrato para a instalação dos espelhos,
observando, no mínimo, os seguintes aspectos:
1)o substrato deve estar plano, para não permitir a distorção ótica;
2)o substrato deve possuir isolamento contra a umidade;
3)deve possuir resistência suficiente para suportar o espelho;

163
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

4)a superfície do substrato (concreto ou reboco) deve estar perfeitamente curada, sendo necessário
pelo menos duas semanas entre a execução do revestimento ou concretagem e a instalação do
espelho.
5)não deve ser instalado espelho diretamente em paredes que contenham coluna de água quente.
Cabe ainda à CONTRATADA a limpeza do substrato, deixando a superfície onde for instalado o
espelho deve-se limpar, secar, deixar completamente livre de umidade, substâncias ácidas ou
alcalinas e qualquer outro material agressivo.
É de responsabilidade da CONTRATADA a remoção completa dos espelhos remanescentes
(quebrados ou danificados) que serão substituídos. Quando for tecnicamente possível, o espelho
será removido com vistas ao seu reaproveitamento.
A instalação do espelho deve considerar ainda os seguintes aspectos:
1)Quando mais de um espelho for instalado em uma mesma superfície, deve-se assegurar que
exista uma folga entre as bordas de um e do outro espelho;
2)Espelhos com bordas expostas devem ser necessariamente lapidados;
A CONTRATADA deverá aplicar protetor de borda em todo o perímetro do espelho pressionando
a esponja aplicadora sobre a borda, com inclinação de 45º em relação ao costado. Aplicar também
nos furos e recortes.
Os espelhos serão fixados conforme o existente a ser substituído ou determinação da Fiscalização.
Podendo ser por aparafusamento (com botão francês ou finesson), por colagem ou aplicação de
fitas adesivas dupla-face (ou por combinação de procedimentos) conforme especificações a seguir.
Qualquer que seja a forma de instalação, a CONTRATADA deverá garantir total estabilidade,
segurança, planicidade e qualidade óptica de reflexão do espelho instalado.
Fixação por aparafusamento:
Serão utilizados parafusos tipo botão francês ou finesson, com acabamento cromado. Os furos não
devem distar menos de 3 (três) cm das bordas e cantos. O número de botões a serem utilizados
deve ser proporcional à dimensão da peça, de forma a garantir que o espelho instalado ofereça
segurança, estabilidade e reflexão sem distorções. Entre o espelho e o substrato deve existir uma
folga de no mínimo 3 mm para permitir a circulação de ar. Serão utilizadas arruelas de borracha ou
plástico em ambos os lados do espelho, de forma a evitar esforço localizado excessivo e, também,
assegurar o suficiente espaçamento entre o substrato e o espelho. Deve-se utilizar fita veda-rosca
ou silicone neutro para evitar o contato direto do espelho com as partes metálicas dos botões. O
aperto completo será realizado ao final da montagem e, preferencialmente, segundo as diagonais da
peça. Em espelhos com mais de 1,00 (um) m², e sempre quando se julgar necessário para promover
a estabilidade do elemento instalado, a fixação por aparafusamento deve ser complementada por
fitas adesivas dupla-face. Em superfícies rugosas, a fixação será realizada obrigatoriamente por
aparafusamento.
Fixação por colagem:
Limpar as superfícies a serem coladas eliminando qualquer tipo de impureza. Recomenda-se o uso
do protetor de borda. Cortar o bico do cartucho em ângulo de 45º e aplicar a cola em filetes com 10
mm de largura e 6 mm de altura, borrifando água limpa sobre os filetes já aplicados para uma cura
mais rápida. Juntar o espelho ao substrato obedecendo a configuração existente ou indicada pela
fiscalização. No lado pintado do vidro, aplicar cordões retos e verticais (no mínimo 4 cordões) de
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silicone a base de cura neutra, conforme recomendação da ABNT NBR 15198. É necessário
manter uma distância de 3mm entre o espelho e a parede, permitindo o escoamento da umidade.
Esse espaçamento pode ser realizado com calços de apoio e espaçadores ou fita dupla face 3 mm,
isenta de solventes orgânicos, conforme indicado no subitem “materiais” acima. A quantidade do
produto a ser utilizado depende do tamanho e da espessura do espelho, conforme tabela anexo.
Fixação com fitas adesivas dupla-face:
Serão aplicadas fitas dupla-face de massa acrílica, próprias para o setor vidreiro, isenta de
solventes, de 25mm, na proporção mínima de 25cm de fita por quilo de espelho a ser fixado. A fita
adesiva pode ser aplicada em alvenaria, azulejos, vidro, metal, madeira envernizada e laminados,
mdf envernizado e policarbonato. No caso de azulejos, a fita deve ser aplicada em tiras menores
sobre as superfícies lisas dos azulejos, evitando-se o contato da fita com os rejuntes. Não pode ser
aplicada em concreto cru, tijolos, madeira crua, drywall, paredes excessivamente tortas ou com
pintura antiga com baixa aderência. A fita não deverá ser utilizada para correção de imperfeições,
não devendo ser colada sobre ela mesma. A superfície do substrato e da parte de trás do espelho
deve ser limpa com álcool 95% e pano limpo. A fita deve ser colada sempre na vertical,
distribuindo-se o comprimento calculado equitativamente sobre a superfície. Quando o espelho for
adesivado ao substrato, o mesmo deve ter sua planicidade assegurada, evitando distorções.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
Comprimento mínimo de cada um dos cordões de adesivo em função da área e da espessura do
espelho (fonte: Manual de Fixação do Espelho CEBRACE)
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Área do
Espelho

Espessura do espelho x Comprimento do
adesivo
4 mm

5 mm

6 mm

0,50 m²

10 cm

13 cm

15 cm

0,75 m²

15 cm

19 cm

23 cm

1,00 m²

20 cm

25 cm

30 cm

1,50 m²

30 cm

32 cm

48 cm

1,75 m²

35 cm

44 cm

53 cm

2,00 m²

40 cm

50 cm

60 cm

2,50 m²

50 cm

63 cm

75 cm

3,00 m²

60 cm

75 cm

90 cm

Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 15198:2005 - Espelhos de prata - Beneficiamento e instalação
Referência Comercial:
Espelho prata, fabricante PKO do Brasil; Optimirror, fabricante Cebrace; Espelho Guardian,
fabricante Guardian
Cola fixa espelho, fabricante CEBRACE
3M Scotch-Mount 4008; fita fixa 2, fornecedor Glasvetro
Protetor de Borda CEBRACE
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #65
Quantidade (contratada ou registrada): 20
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00914

Grande Área
Civil

Categoria
Espelho

Descrição
Finesson (parafuso de fixação francês)

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de finesson (parafuso de fixação francês), para aplicação em espelhos
existentes, com fornecimento de todo o material necessário.
Materiais:
n/a
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
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Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #67
Quantidade (contratada ou registrada): 150
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00911

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro - Outros

Descrição
Recuperação de massa em esquadria metálica

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Colocação de massa com fornecimento de material e retirada de massa velha e limpeza (raspagem
da ferrugem) da esquadria metálica e instalação, para aplicação em fachadas, esquadrias, vitrinas,
divisórias. Inclui o fornecimento de todo o material necessário (exceto o vidro) e toda mão de obra
para a substituição do cordão de massa, ou seja, a manutenção pontual de fixação/calafetação de
vidros com massa de vidraceiro, quando não há necessidade de remoção e recolocação do vidro.
Não se aplica à instalação de vidros existentes, nem ao fornecimento com instalação de vidros, uma
vez que tais serviços já contemplam a aplicação de massa, se necessário. Compreende ainda a
remoção do cordão de massa existente, a limpeza do rebaixo, remoção e reinstalação de baguetes,
se necessário e limpeza final.
Materiais:
Massa de vidraceiro não tóxica e não inflamável, composta de gesso e óleos vegetais
Serviços:
Quando identificada a necessidade de substituição do cordão de massa de vidraceiro, deverão ser
seguidos os seguintes procedimentos:
1) Remoção do baguete;
2) Remoção completa da massa de vidraceiro existente;
3) Limpeza completa do leito para a aplicação da nova massa. A Superfície onde a massa será
aplicada deve estar limpa, isenta de pó, ferrugem ou qualquer outro tipo de impureza. Se
necessário, deverá ser removida a ferrugem e ser aplicado fundo anticorrosivo antes da aplicação
da massa;
4) A massa deve ser preparada conforme orientações do fabricante;
5) Será aplicada em no mínimo duas demãos e cordão de no mínimo 10 mm (dez milímetros) de
espessura;
6) Refixação dos baguetes e efetuar o acabamento da massa;
7) Aguardar a completa cura do material para liberação da área;
8) A aplicação da massa deverá impedir o contato das bordas de vidro entre si, com alvenaria ou
peças metálicas e deve impedir o deslocamento dos vidros em relação aos elementos de fixação;
9) Os locais sob áreas de envidraçamento, durante a sua execução, devem ser interditados para fins
de segurança pessoal ou, caso não seja possível, esses locais devem ser adequadamente protegidos;
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
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n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: perímetro de recuperação efetivamente realizada (m).
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil
Referência Comercial:
Joviplás, fornecedor: Jovina; Massa para vidraceiro Jaraguá, fornecedor Jaraguá
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #71
Quantidade (contratada ou registrada): 1000
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00156

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Comum

Descrição
Substituição de calafetação com selante

Unidade:
m
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Colocação de silicone com fornecimento de material para aplicação em fachadas, esquadria,
vitrinas, divisórias. Inclui o fornecimento de todo o material necessário (exceto o vidro) e toda
mão de obra para a substituição da calafetação existente por selante monocomponente de silicone,
ou seja, a manutenção pontual de fixação/calafetação de vidros com selante monocomponente de
silicone, quando não há necessidade de remoção e recolocação do vidro. Não se aplica à instalação
de vidros existentes, nem ao fornecimento com instalação de vidros, uma vez que tais serviços já
contemplam a aplicação de silicone, se necessário. Compreende ainda a remoção da calafetação
existente, a limpeza do rebaixo, remoção e reinstalação de baguetes, se necessário e limpeza final.
Materiais:
Selante monocomponente de silicone, de cura neutra ou acética com a umidade, apropriado para
aplicações externas e internas, cor transparente
Serviços:
Quando identificada a necessidade de substituição da calafetação por silicone, deverão ser seguidos
os seguintes procedimentos:
1) Remoção do baguete;
2) Remoção completa da calafetação existente;
3) Limpeza completa do leito para a aplicação do silicone; A Superfície onde o silicone será
aplicado deve estar limpa, isenta de pó, ferrugem ou qualquer outro tipo de impureza. Se
necessário, deverá ser removida a ferrugem e ser aplicado fundo anticorrosivo antes da aplicação
do silicone;
4) Depois da adequada preparação da superfície o selante deve ser aplicado com uma pistola, em
cordão contínuo. Efetuar o acabamento dentro dos 10 minutos seguintes usando uma espátula
molhada em água e sabão.
5) Utilizar fita crepe onde seja requerido obter linhas de junta com arestas bem definidas ou linhas
excepcionalmente limpas. Imediatamente depois de aplicar e dar acabamento retire a fita crepe
antes da formação da película.
6) Refixação dos baguetes e efetuar, se necessário, o acabamento;
7) O excesso de silicone deve ser removido imediatamente com água e sabão ou álcool etílico,
salvo em indicação diversa do fabricante. O material endurecido / curado só pode ser removido
mecanicamente.
8) Aguardar a completa cura do material para liberação da área;
9) A aplicação da massa deverá impedir o contato das bordas de vidro entre si, com alvenaria ou
peças metálicas e deve impedir o deslocamento dos vidros em relação aos elementos de fixação;
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10) Os locais sob áreas de envidraçamento, durante a sua execução, devem ser interditados para
fins de segurança pessoal ou, caso não seja possível, esses locais devem ser adequadamente
protegidos;
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: perímetro de recuperação efetivamente realizada (m). Unidade de Medição:
m
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil
Referência Comercial:
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Cola Silicone Cascola Flexite, Vidro e Alumínio, fabricante Cascola
Sikasil-AC, fabricante Sika;
Silicone Transparente para uso geral, fabricante TekBond
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: não
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #72; RP 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 300
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00847

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Comum

Descrição
Corte em vidro ou espelho reaproveitado

Unidade:
m
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Corte em vidro ou espelho existente, para utilização em fachadas, esquadrias, vitrinas, divisórias,
revestimento de paredes, elementos em áreas úmidas (banheiros) e bens móveis integrados.
Divisão de uma chapa de vidro através o processo mecânico manual ou automático, incluindo
também: mão de obra para corte reto em vidro ou espelho existente (instalado ou não em
esquadria); remoção e descarte final dos entulhos decorrentes do serviço; e limpeza final.
Não se aplica ao fornecimento de vidros ou espelhos novos, uma vez que tais itens já preveem que
o vidro ou espelho já venha cortado, quando necessário.
Materiais:
n/a
Serviços:
1)|O corte deve ser realizado manual ou mecanicamente, devendo resultar em um corte limpo,
isento de defeitos.
2)|O corte será realizado conforme indicação da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (vidro ou espelho) é
fornecido pelo Senado Federal.
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: perímetro efetivo do corte (m)
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil
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ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #73
Quantidade (contratada ou registrada): 30
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA

Grande Área

Categoria

Unidade:

SF-00848

Civil

Vidro Comum

m

Descrição

Versão:

Lapidação de vidro / espelho reaproveitado

v02

Descrição Detalhada:
Lapidação de vidro / espelho existente para aplicação em fachadas, esquadrias, vitrinas, divisórias,
revestimento de paredes; elementos em áreas úmidas (banheiros), bens móveis integrados e
tampos de mesa.
Materiais:
n/a
Serviços:
Regularização das bordas do vidro eliminando os aspectos originais do corte, conferindo à borda
um acabamento elaborado, incluindo:
1)|Mão de obra para lapidação de arestas de vidro ou espelho existente (instalado ou não em
esquadria);
2)|Remoção e descarte final dos entulhos decorrentes do serviço;
3)|Limpeza final.
A lapidação será realizada em vidros cristais float ou espelhos, preferencialmente de forma
mecânica, em local próprio da Contratada, com equipamentos com rebolos diamantados e de
polimento.
Caberá à Contratada o transporte, guarda, manutenção e retorno do vidro, uma vez que o serviço
não será realizado nas dependências do Senado Federal.
Na lapidação dos espelhos a Contratada deverá seguir as especificações da ABNT NBR
15198:2005, no sentido de preservar a tinta dos mesmos.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Item a ser utilizado exclusivamente nos casos em que o material principal (vidro ou espelho) é
fornecido pelo Senado Federal.

176
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Critérios e Condições:
Critérios de Medição: perímetro efetivo da lapidação (m)
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 15198:2005 - Espelhos de prata - Beneficiamento e instalação
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
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Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: Processo 00200.003737/2019
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item # 74
Quantidade (contratada ou registrada): 15
CATMAT/CATSER:
13137
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Código SINFRA
SF-00152

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Comum

Descrição
Baguetes metálicos

Unidade:
m
Versão:
v03

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação ou substituição de baguete metálico. Inclui o fornecimento de todo o
material necessário (exceto o vidro) e toda mão de obra para a substituição de baguetes metálicos
existentes danificados, ou seja, a manutenção pontual de fixação/calafetação de vidros com
baguetes, quando não há necessidade de remoção e recolocação do vidro. Não se aplica à
instalação de vidros existentes, nem ao fornecimento com instalação de vidros, uma vez que tais
serviços já contemplam a aplicação do baguete, se necessário. Compreende ainda a remoção da
calafetação existente, a limpeza do rebaixo, remoção e reinstalação de baguetes, se necessário e
limpeza final. Não inclui a aplicação de selante ou massa de vidraceiro.
Materiais:
1) Baguetes em perfil dobrado de aço em “U” 10x10mm (ou 3/8”x3/8”), chapa 18 (1,2 mm),
parafusos e buchas de fixação, incluindo fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético na cor
existente;
2) Baguetes em alumínio “U” extra 3/8”, 1/2", 5/8”, com parafusos e buchas de fixação; ou
3) Baguetes em perfis compatíveis aos instalados no local, a critério da FISCALIZAÇÃO.
Serviços:
Quando identificada a necessidade de substituição da calafetação dos baguetes, deverão ser
seguidos os seguintes procedimentos:
1) Remoção completa do baguete e da calafetação existente;
2) Limpeza completa do leito para a instalação do baguete; A Superfície onde o baguete será
instalado deve estar limpa, isenta de pó, ferrugem ou qualquer outro tipo de impureza. Se
necessário, deverá ser removida a ferrugem e ser aplicado fundo anticorrosivo antes da instalação;
3) Serão aplicadas massa ou silicone entre o baguete e o vidro. Esse procedimento deverá impedir
o contato das bordas de vidro entre si, com alvenaria ou peças metálicas e deve impedir o
deslocamento dos vidros em relação aos elementos de fixação; e
4) Os locais sob áreas de envidraçamento, durante a sua execução, devem ser interditados para fins
de segurança pessoal ou, caso não seja possível, esses locais devem ser adequadamente protegidos.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
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n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: comprimento linear de baguete efetivamente substituído. Unidade de
Medição: m
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 7199:1989 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Não
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #76; Registro de Preços 0042/2017 - Item
VC04; Registro de Preços 0007/2018
Quantidade (contratada ou registrada): 500
CATMAT/CATSER: 13137
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Código SINFRA
SF-00035

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Serviços
Preliminares

Descrição
Remoção de película

Unidade:
m²
Versão:
v03

Descrição Detalhada:
Serviço de remoção de película, incluindo a limpeza da superfície do vidro.
Materiais:
n/a
Serviços:
O serviço deve ser executado cuidadosamente a fim se evitar danos ao vidro existente.
Levantar as bordas e tentar descolar em tiras. Se o filme for mais largo do que 30 a 60 cm,
cortá-lo com cuidado em faixas com estas larguras.
Alternativamente, borrifar uma solução de água com amônia no filme, fixar um plástico ou
jornais sobre o filme e, após uma a duas horas, levantar as bordas e arrancar o filme em tiras.
Limpar os resíduos de adesivo com um equipamento raspador usando uma solução de amônia
e água.
O procedimento, quando necessário usar amônia ou outro componente que exale odor ou
provoque desconforto deverá ser realizado após às 18:00 ou nos fins de semana, sempre de
acordo com a FISCALIZAÇÃO.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critério de Medição: m² (metro quadrado) de superfície de película retirada.
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
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Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #77; Registro de Preços 0042/2017 Item SP46
Quantidade (contratada ou registrada): 380
CATMAT/CATSER: 13137; 5800
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Código SINFRA
SF-00165

Grande Área
Civil

Categoria
Película

Descrição
Película jateada

Unidade:
m²
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de película com aspectos de jateamento de areia para aplicação em
vidros do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com a função de bloqueio total de
visibilidade.
Materiais:
1)Filme arquitetônico decorativo opaco para privacidade, tipo jateado, cor branca, com camada
anti-risco, para utilização em painéis e divisórias internas, conforme padrão instalado no local e
especificações na tabela anexa.
2)Selador de Bordas
Serviços:
Remoção do filme existente:
1)Levantar as bordas e tentar descolar em tiras. Se o filme for mais largo do que 30 a 60 cm, cortálo com cuidado em faixas com estas larguras.
2)Alternativamente, borrifar uma solução de água com amônia no filme, fixar um plástico ou
jornais sobre o filme e,após uma a duas horas levantar as bordas e arrancar o filme em tiras.
3)Limpar os resíduos de adesivo com um equipamento raspador usando uma solução de amônia e
água.
4)O procedimento, quando necessário usar amônia ou outro componente que exale odor ou
provoque desconforto deverá ser realizado após às 18:00 ou nos fins de semana, sempre de acordo
com a FISCALIZAÇÃO.
Preparação:
1)Os filmes deverão ser previamente encaminhados à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra, contendo: amostra da película em tamanho suficiente para análise;
discriminação do fabricante e do modelo; dados de desempenho e outras informações julgadas
relevantes pela FISCALIZAÇÃO. A amostra não será devolvida.
2)Deve-se providenciar livre acesso às janelas e verificar se a superfície do vidro está livre de
defeitos e imperfeições. Proteger o piso, carpete, batente da janela e parede com material
absorvente (panos). Desligar os equipamentos de aquecimento e de ar condicionado e cobrir os
dutos.
Aplicação:
1)A aplicação dos filmes deverá seguir rigorosamente as orientações do fabricante;
2)No caso da aplicação de filmes escuros (não transparentes), devido à dilatação térmica provocada
pela absorção de calor é necessária uma inspeção do caixilho antes da aplicação, julgando se o
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conjunto vidro/caixilho suportará a dilatação do vidro e verificando se existe espaço suficiente
entre o vidro e o caixilho para absorver a expansão.
3)O excesso de filmes nas bordas deve ser refilado, deixando uma faixa de 2 a 3mm entre o
caixilho e a película
4)Os filmes não poderão ser aplicados sobre policarbonatos, vidros trincados, quebrados ou
danificados ou em áreas em obra;
5)A posição e direção das emendas devem ser determinadas pela FISCALIZAÇÃO e o
Responsável Técnico da CONTRATADA antes da aplicação. Devem ser justapostas as arestas que
vêm de fábrica (para tanto, as mesmas devem ser marcadas com fita de mascaramento);
6)As bordas deverão ser vedadas com selador de bordas próprio aplicados com um pequeno pincel
ou hastes com ponta de algodão.
7)Após a aplicação do filme, a CONTRATADA deverá providenciar aviso adesivo para fixação
nos vidros para evitar de se lavar o vidro antes do tempo de cura. O adesivo não poderá danificar a
película.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: área (m²) efetiva de película instalada. Unidade de Medição: m²
Detalhe Gráfico:

Tabela:
Tabela – Especificações técnicas dos Filmes Decorativos (Catálogo Llumar)
Item
Jateado (NRMPS2)
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Energia Solar Transmitida (%)

67%

Energia Solar Refletida (%)

18%

Energia Solar Absorvida (%)

15%

Luz Visível Transmitida (%)

69%

Luz Visível Refletida (%)

20%

Fator “U”

1.09

Coeficiente de Sombra

82

Rejeição da Radiação UV (%)

98%

Total de Energia Solar Rejeitada (%)

28%

Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
3M Linha Fasara; Filme NRMPS2, fabricante Llumar
Selador de Bordas, fabricante 3M)
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0025/2018 – Item #78; Registro de Preços 0042/2017 - Item
PL01
Quantidade (contratada ou registrada): 150
CATMAT/CATSER: 13137; 5584

185
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Código SINFRA
SF-00899

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro Temperado

Descrição
Pivô para dobradiça inferior (Montagem com a 1103-TQ)

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de pivô para dobradiça inferior (montagem com a 1103- TQ) para porta
em vidro temperado, não inclui vidro ou pivo para dobradiça superior. Inclui a remoção da peça
existente a ser substituída.
Materiais:
Alumínio maciço.
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço..
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção, nas embalagens originais de fábrica, com identificação e
quantidade do material, sujeito a verificação da FISCALIZAÇÃO.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Mais praticidade e agilidade na instalação (apenas 1 furo).
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Para o cálculo de medição, será utilizado o número de peças efetivamente
instaladas
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
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ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00900

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro temperado

Descrição
Dobradiça direita inferior excêntrica

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Dobradiça Direita inferior excêntrica para porta pivotante em vidro
temperado. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Dimensões máximas recomendadas 1000 x 2100 mm ou 900 x 2400 mm
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Alumínio maciço.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
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n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 4
CATMAT/CATSER: 10154
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Código SINFRA
SF-00901

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro temperado

Descrição
Dobradiça esquerda inferior excêntrica

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Dobradiça esquerda inferior excêntrica para porta pivotante em vidro
temperado. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Dimensões máximas recomendadas 1000 x 2100 mm ou 900 x 2400 mm
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Alumínio maciço.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 4
CATMAT/CATSER: 10154
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Código SINFRA
SF-00902

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro temperado

Descrição
Dobradiça pivotante inferior com trinco

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Dobradiça pivotante inferior com trinco, em alumínio, para porta em
vidro temperado. Inclui a remoção da peça existente a ser substituída, caso necessário.
Materiais:
Dimensões máximas recomendadas 900 x 2200 mm
Serviços:
As peças deverão ser previamente encaminhadas à FISCALIZAÇÃO para aprovação mediante
apresentação de amostra.
As peças removidas deverão ser entregues em local indicado pela FISCALIZAÇÃO,
acondicionadas em sacos plásticos resistentes, com identificação do tipo da peça, referência,
Ordem de Serviço e data da remoção.
As peças devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO por meio da apresentação de
amostra dentro do prazo especificado na Ordem de Serviço.
As marcas, referências e modelos das peças devem seguir o existente no local a ser substituído ou
reposto, salvo quando for tecnicamente impossível ou em determinação diversa da Fiscalização.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Alumínio maciço.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
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Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 14698:2001 – Vidro Temperado
ABNT NBR 14207:2009 – Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança
ANBT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios para a
sua aplicação
ABNT NBR 10821-1:2011 - Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 15969-2:2011 - Componentes para esquadrias. Parte 2: Escova de vedação Requisitos e métodos de ensaio.
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 4
CATMAT/CATSER: 10154
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Código SINFRA
SF-00903

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro temperado

Descrição
Carrinho para porta de correr 1 roldanas e 2 furos

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Carrinho para porta de correr em vidro temperado até 20kg.
Materiais:
Alumínio maciço
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
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Referência Comercial:
Vidromax 1122-S
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 6
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00904

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro temperado

Descrição
Carrinho para porta de correr 2 roldanas e 2 furos

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Carrinho para porta de correr em vidro temperado até 80kg
Materiais:
Alumínio maciço
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
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Referência Comercial:
Vidromax 1122
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 6
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00905

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro temperado

Descrição
Carrinho para porta de correr com roldana côncava

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Carrinho para porta de correr com roldana côncava para porta em
vidro temperado.
Materiais:
Dimensões máximas recomendadas 600 x 1800 mm
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Alumínio maciço.
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
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Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 4
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00906

Grande Área
Civil

Categoria
Vidro temperado

Descrição
Guia de nylon para porta de correr

Unidade:
un
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Guia de nylon para porta de correr em vidro temperado.
Materiais:
n/a
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:

Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
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n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: n/a
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00004

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Serviços Técnicos

Descrição
Projetos de segurança do trabalho

Unidade:
un
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Elaboração de projetos e documentações (análise de risco, permissões de trabalho, entre outros)
referentes à segurança do trabalho de serviços a serem realizados, quando solicitado pelo Senado
Federal, de forma a atender às normas regulamentadoras do trabalho vigentes. Os projetos e
documentações poderão, a critério do Senado Federal, incluir mais de uma intervenção, não
representando por isso, majoração no valor do serviço.
O serviço será acionado em caso de projetos de segurança do trabalho que envolvam atividades que
exijam cuidados especiais não contornáveis, incluindo trabalho em altura e/ou trabalho em espaços
confinados.
Diretrizes:
Os projetos de segurança do trabalho deverão dotar o local da execução dos serviços dos
equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários para resguardar a incolumidade física dos
funcionários da própria Contratada e dos servidores e usuários do Senado Federal, além de
especificar os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para cada serviço, atendendo
especialmente o disposto nas normas NR-6, NR-10, NR-18, NR-35, sem prejuízo das demais
normas regulamentadoras aplicáveis. Como lista exemplificativa, deverão constar, de acordo com o
serviço a ser realizado, os seguintes projetos e detalhamentos:
- projetos dos equipamentos temporários para transporte vertical de material;
- projetos de andaimes;
- projeto de linha de vida;
- projeto dos pontos de ancoragem, indicando cada local de instalação;
- projeto de isolamento e sinalização do perímetro da obra;
- projeto de guarda-corpo e fechamento de aberturas em laje;
- detalhamento de uso para as passarelas móveis do telhado (indicação da passarela para o caso
específico, locais e orientações de uso).
- especificação dos EPIs a serem utilizados na realização dos serviços;
Na elaboração dos projetos de segurança do trabalho deverá considerar os itens existentes no
caderno de especificações.
A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares, aplicativos das áreas de
engenharia e arquitetura, entregues em meio digital e uma cópia impressa. As folhas serão
numeradas, tituladas, datadas, com controle de revisões e identificação do autor do projeto de
acordo com o modelo a ser disponibilizado pelo Senado Federal. O tamanho das folhas deve seguir
as normas (NBR 10068/87 – folhas de desenho “lay out” e dimensões / NBR 10582 – conteúdo da
folha para desenho técnico / NBR 13142 – Desenho Técnico - dobramento de cópia) e convenções
usuais referentes às folhas para representação de desenhos técnicos. As normas em vigor, editadas
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pela ABNT, adotam a sequência “A” de folhas: A0 (841mm x 1189mm), A1 (594mm x 841mm),
A2 (420mm x 594mm), A3 (297mm x 420 mm), A4 (210mm x 297mm) – largura (mm) x altura
(mm).
Materiais:
n/a
Serviços:
Além das demais atividades descritas, compete ao(s) profissional(is) de Engenharia de Segurança
do Trabalho responsável(is) técnico(s) pelo desenvolvimento dos Projetos de Segurança do
Trabalho:
1)Acompanhar in loco a implantação dos Projetos de Segurança do Trabalho desenvolvidos;
2)Promover as alterações necessárias no Projeto de Segurança do Trabalho, conforme situações
encontradas em obra; e
3)Dirimir dúvidas, complementar informações técnicas, e auxiliar na implantação das medidas de
segurança do trabalho propostas nos Projetos.
A demanda de tais atividades pela Fiscalização não gerará obrigações adicionais para o Senado
Federal, com seus custos devendo estar previstos no escopo das atividades dos Projetos de
Segurança do Trabalho.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Condições de acionamento: Este item poderá ser acionado somente nos casos em que a elaboração
dos projetos de segurança de trabalho demande mais do que 20 horas de trabalho técnico de
Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho, a critério do Senado Federal.
Prazos: A Contratada deverá entregar os documentos e projetos de segurança do trabalho para
aprovação da Fiscalização em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço,
juntamente com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos projetos de segurança
do trabalho.Caso a Fiscalização solicite alteração nos documentos, a Contratada deverá fazê-la no
prazo de 3 (três) dias úteis.
Critérios e Condições:
Unidade de Medição: por un (documentação de segurança do trabalho aprovada pela Fiscalização).
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
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NR 1 - Disposições Gerais
NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados
NR 35 - Trabalho em altura
ABNT NBR 10068 - Folha de desenho – Leiaute e dimensões
ABNT NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico
ABNT NBR 13142 - Desenho técnico – Dobramento de cópia
ABNT NBR 16577:2017 - Espaço Confinado — Prevenção de Acidentes, Procedimentos e
Medidas de Proteção
A elaboração de todos os projetos obedecerá rigorosamente às normas Regulamentadoras do MTE,
da ABNT, do Governo do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, da
concessionária de energia elétrica local e dos demais órgãos competentes. A substituição na adoção
de norma da ABNT por norma internacional somente poderá ser procedida mediante justificativa e
após o expresso consentimento da Contratante.
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Não
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0084/2017 - Item 2.11; Processo 00200.006886/2017-03 - Item
3.22; Registro de Preços 0042/2017 - Item ST05; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 20
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00049

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Andaime tubular (aluguel/mês)

Unidade:
m/mês
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Locação e instalação de andaime tubular tipo torre (aluguel/mês)
Materiais:
Material em aço.
Estrutura completa do corpo do andaime tubular, incluindo encaixes, postes, diagonais verticais,
horizontais, travessas, parafusos, porcas, espigas, encaixes.
Postes principais com comprimento de 1,0 m com duas rosetas de modo a possibilitar a montagem
da plataforma superior a cada 0,5 m.
Travessas com comprimento útil de 1,0 m entre faces internas dos postes.
Diagonais verticais e horizontais recomendadas pelo fabricante para a montagem de torres com
altura de até 12 m e modulação 1,05 x 1,05 m, incluindo todos os encaixes e braçadeiras.
Serviços:
Andaime modular para realização de trabalho em altura em até 20 m.Inclui montagem e
desmontagem.
Fornecido com memorial de cálculo, projeto e manual de montagem emitido pelo fabricante.
A locação será feita por períodos de 1 mês.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Andaimes efetivamente instalados. Unidade de Medição: metro linear
(m)/mês
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
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Referências Normativas:
ABNT NBR 6494 - Segurança nos andaimes
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13
- Medidas de proteção contra quedas de altura
Referência Comercial:
Mills, Millslock
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017- Item SG 20 ; Registro de Preços 0042/2017 - Item
SEG20; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00051

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura

Unidade:
m
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura
Materiais:
Corda multifilamento trançada 12mm utilizada para trava quedas ou aplicações diversas.
Constituído em trançado triplo e alma central.Trançado externo em multifilamento de Poliamida,
trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação,não
podendo ultrapassar 10% da densidade linear.Trançado interno em multifilamento de poliamida e
alma central torcida em multifilamento de poliamida. Deve atender os requisitos da NR-18 –
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critério de medição: metro linear (m) fornecido e instalado Unidade de Medição: metro linear (m).
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
n/a
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
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Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017- Item SG 18 ; Contrato 0084/2017 - Item 4.272;
Registro de Preços 0042/2017 - Item SEG18; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 100
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00053

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Escadas de acesso para andaime tubular

Unidade:
m/mês
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Locação e instalação de escadas de acesso para andaime tubular (aluguel/mês)
Materiais:
Compatibilidade plena com a estrutura de andaime fornecido com modulação 1,05 x 1,05 m.
Possibilita a formação de um andaime móvel.
Inclui freio e trava.
Inclui braçadeiras, corrente de segurança, alças e encaixes necessários para fixação à estrutura do
andaime.
Serviços:
Inclui montagem e desmontagem.
A locação será feita por períodos de 1 mês.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Escadas de acesso efetivamente instaladas. Unidade de Medição: metro
linear (m)/mês
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 6494 - Segurança nos andaimes
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13
- Medidas de proteção contra quedas de altura
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Referência Comercial:
Mills, Rodízio 11/49
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017- Item SG 24 ; Contrato 0084/2017 - Item 5.5.10;
Registro de Preços 0042/2017 - Item SEG24; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00055

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Guarda-corpo com rodapé para andaime tubular

Unidade:
m/mês
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Locação e instalação de guarda-corpo com rodapé para andaime tubular (aluguel/mês)
Materiais:
Compatibilidade plena com a estrutura de andaime fornecida com modulação 1,05 x 1,05 m.
Peças em aço ou alumínio.
Permite fechamento integral do perímetro da plataforma de trabalho.
Extensível de modo a cobrir toda a dimensão da plataforma.
Inclui braçadeiras, alças e encaixes necessários para fixação do rodapé à estrutura do andaime.
Serviços:
Guarda-corpo com rodapé, compatível com andaime tubular fornecido, e de acordo com as
exigências da NR-18. Deve possuir travessa superior a 1,20m, travessa média a 70 cm e rodapé
metálico de 20cm e porta de acesso. Inclui montagem e desmontagem.
A locação será feita por períodos de 1 mês.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Guarda-corpos com rodapés efetivamente instalados. Unidade de Medição:
metro linear (m)/mês
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 6494 - Segurança nos andaimes
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NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13
- Medidas de proteção contra quedas de altura
Referência Comercial:
Mills, Millslock
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017- Item SG 22 ; Contrato 0084/2017 - Item 5.5.8;
Registro de Preços 0042/2017 - Item SEG22; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00057

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de
madeira pontaleteada

Unidade:
m²
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Instalar isolamento de obra para limitar acesso de pessoas não envolvidas com as atividades.
Materiais:
n/a
Serviços:
Utilização de materiais e de procedimentos usuais do mercado para esse fim. A tela será fixada a
estrutura apoiada em contrapesos capazes de evitar a movimentação por vento ou chuva.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área (m²) da tela empregada no isolamento. Unidade de Medição: metro
quadrado (m²)
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Não
Referência Documental: n/a
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Referências Anteriores: Contrato 0084/2017 - Item 4.273; Registro de Preços 0042/2017 - Item
SEG28; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 50
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00060

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Kit para montagem de dois olhais

Unidade:
un
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de kit para montagem de dois olhais
Materiais:
Kit para montagem de dois olhais composto de duas sapatilhas e 6 grampos tipo pesado em aço
galvanizado. Deve ser compatível com os demais componentes da linha de vida.
Todo conjunto de linha de vida deve ser do mesmo fabricante, a fim de se garantir compatibilidade
entre os componentes do sistema.
O conjunto deve atender a norma ABNT NBR 16325-2. A comprovação do atendimento ao
normativo deve ser atestado por laboratório independente
Serviços:
O equipamento ficará instalado de modo permanente.
A instalação deverá seguir o manual do fabricante.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critério de medição: unidade instalada Unidade de Medição: unidade.
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2
Referência Comercial:
Gulin TF-614
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Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: Processo 00200.003737/2019 - SF-00060 - v02 ; Registro de Preços
0007/2019 - SF-00060 - v02
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017- Item SG 15 ; Contrato 0084/2017 - Item 4.269;
Registro de Preços 0042/2017 - Item SEG15; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): Processo 00200.003737/2019 - SF-00060 - v02: 5;
Processo 00200.003737/2019 - SF-00060 - v02: 5
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00063

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Piso metálico para andaime tubular

Unidade:
m²/mês
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Locação e instalação de piso metálico para andaime tubular (aluguel/mês)
Materiais:
Compatibilidade plena com a estrutura de andaime fornecido com modulação 1,05 x 1,05 m.
Cada 1,0 m2 de área útil do piso deve ser suficiente para montar uma torre com modulação 1,05 x
1,05.
Peças em aço ou alumínio, não escorregadias, resistentes à intempérie.
Montagem sem espaços entre os módulos de modo a garantir a segurança das pessoas que irão
utilizar o andaime.
Fixação por meio de ganchos a serem encaixados nas travessas e travas de segurança que impedem
o levantamento acidental.
Serviços:
Inclui montagem e desmontagem.
A locação será feita por períodos de 1 mês.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Área de piso efetivamente utilizada. Unidade de Medição: metro quadrado
(m²)/mês
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
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ABNT NBR 6494 - Segurança nos andaimes
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13
- Medidas de proteção contra quedas de altura
Referência Comercial:
Mills, Millslock
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017- Item SG 21 ; Contrato 0084/2017 - Item 5.5.7;
Registro de Preços 0042/2017 - Item SEG21; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 3
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00066

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Ponto de ancoragem

Unidade:
un
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Fornecimento e instalação de ponto de ancoragem para trabalho em altura com fixação química.
Materiais:
Chumbador químico (Ref. Walsywa WQE 500 Plus);
Aplicador para chumbador químico;
Parafuso prisioneiro de aço inoxidável Ø1” (Ref. Prisioneiro roscado Walsywa WQA – Código
470447);
Porca olhal de aço inoxidável Ø1” com carga de trabalho mínima de 1800 kgf;
Broca com ponta de vídea Ø1”;
Serviços:
Primeiramente, fura-se o local com furadeira de impacto elétrica em que se quer fixar o ponto, até a
profundidade recomendada pelo fabricante do chumbador.
Logo após, procede-se com a limpeza do furo com o uso de escova apropriada e injeção de ar, para
que toda a poeira acumulada dentro do furo saia.
Com o furo limpo, é aplicado o elemento de fixação, e em seguida, insere-se o parafuso prisioneiro
para que seja fixado. É necessário aplicar torque no parafuso para proporcionar a fixação, cuja
magnitude mínima deve ser a indicada pelo fabricante do chumbador.
Por fim, espera-se o período de cura recomendado pelo fabricante para que se prossiga com o teste
de arranque para verificar a capacidade de tração do ponto. O teste de arranque será de
responsabilidade da contratada, além da garantia da carga de tração mínima de norma.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critério de medição: unidade efetivamente instalada, ensaiada e aprovada pela Fiscalização
Unidade de Medição: unidade.
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Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
NR 35 - Trabalho em altura
ABNT NBR 16325 - Proteção contra quedas de altura - partes 1 e 2
ABNT NBR 11900-3 - Terminal para cabo de aço Parte 3: Olhal com presilha.
Referência Comercial:
Chumbador químico - Walsywa WQE 500 Plus
Prisioneiro roscado - Walsywa WQA – Código 470447
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: Processo 00200.003737/2019 - SF-00066 - v02 Registro de Preços
0007/2019 - SF-00066 - v02
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017- Item SG 03 ; Contrato 0084/2017 - Item 4.259;
Registro de Preços 0042/2017 - Item SEG03; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): Processo 00200.003737/2019 - SF-00066 - v02: 10;
Registro de Preços 0007/2019 - SF-00066 - v02: 32
CATMAT/CATSER: n/a
Código SINFRA
SF-00067

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Sapatas e rodízios para andaime tubular

Unidade:
conj/mês
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Locação e instalação de sapatas e rodízios para andaime tubular (aluguel/mês)
Materiais:
Fornecimento de conjunto de sapatas fixas ou ajustáveis ou rodízios, compatíveis com andaime
tubular fornecido, e de acordo com o projeto de segurança do trabalho e as exigências da NR-18.
Serviços:
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Inclui montagem e desmontagem.
A locação será feita por períodos de 1 mês.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Conjuntos efetivamente utilizados. Unidade de Medição: conjunto/mês
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
ABNT NBR 6494 - Segurança nos andaimes
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13
- Medidas de proteção contra quedas de altura
Referência Comercial:
Mills, Millslock
Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017- Item SG 23 ; Contrato 0084/2017 - Item 5.5.9;
Registro de Preços 0042/2017 - Item SEG23; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 20
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00068

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Segurança do
Trabalho

Descrição
Sistema Guarda-corpo-Rodapé (GcR) metálico

Unidade:
m/mês
Versão:
v02

Descrição Detalhada:
Locação e instalação de sistema Guarda-corpo-Rodapé (GcR) metálico
Materiais:
O guarda-corpo-rodapé deve ser metálico apresentar resistência de 1,5 KN a cada metro de peça
instalada. Os vãos entre as travessas devem ser preenchidos com tela ou outro dispositivo que
garanta o fechamento seguro da abertura. O travessão superior deve ser construído com 1,20 m de
altura e o intermediário, com 70 cm. O rodapé deve ter 20 cm de altura.
Serviços:
O sistema de guarda-corpo-rodapé metálico deverá atender o projeto de segurança do trabalho e as
exigências da NR-18. Inclui montagem e desmontagem.
A locação será feita por períodos de 1 mês.
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
n/a
Critérios e Condições:
Critérios de Medição: Comprimento linear de guarda-corpo-rodapé efetivamente instalado.
Unidade de Medição: metro linear (m)/mês
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
Referência Comercial:
n/a
Referência Externa:
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n/a
Passível de subcontratação: Sim
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0084/2017 - Item 2.13; Registro de Preços 0042/2017 - Item
SEG26; Registro de Preços 0007/2019
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: n/a
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Código SINFRA
SF-00821

Grande Área
Serviços de Apoio

Categoria
Serviços
Preliminares

Descrição
Plataforma de trabalho aéreo articulada

Unidade:
Dia de uso
efetivo do
equipamento
Versão:
v01

Descrição Detalhada:
Disponibilização de plataforma de trabalho aéreo articulada, com altura máxima não inferior a 10,0
m (dez metros) para a execução de serviços que demandem plataforma de trabalho acima de 2,0 m
(dois metros)
Materiais:
n/a
Serviços:
n/a
Atividades e Responsabilidades:
n/a
Qualificação:
n/a
Observações:
Procedimentos de uso a serem definidos no âmbito do projeto de segurança do trabalho, elaborado
pelo(a) supervisor(a)-geral da equipe
Critérios e Condições:
n/a
Detalhe Gráfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida útil: n/a
Referências Normativas:
NR 18 - Condições e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
NR 35 - Trabalho em altura
Referência Comercial:
Plataforma Tesoura Compact 10 DX. Fabricante: Haulotte
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Referência Externa:
n/a
Passível de subcontratação: n/a
Referência Documental: n/a
Referências Anteriores: Contrato 0081/2017 - Item SP01; Contrato 0110/2016 - Item 3.5;
Processo 00200.001817/2019-67
Quantidade (contratada ou registrada): 10
CATMAT/CATSER: n/a
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 4
DIRETRIZES DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, remanejamento, remoção e
transporte de painéis de vidros temperados, vidros laminados e vidros comuns, incluindo portas,
esquadrias, painéis, espelhos, baguetes e ferragens, assim como a prestação de serviços de
manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e silicone, à medida que houver
necessidade, no Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do Senado Federal.

A. COMUNICAÇÃO
1. A comunicação técnica com a Contratada somente poderá ser realizada por membro da
FISCALIZAÇÃO do Senado Federal, conforme estabelecido no Termo de Referência.
2. A Contratada deverá participar das reuniões solicitadas pela FISCALIZAÇÃO.
B. GESTÃO
3. Como condição do recebimento mensal dos serviços, será necessário que a Contratada
elabore e entregue mensalmente um Relatório de Execução, que estará sujeito à aprovação
da FISCALIZAÇÃO em até 5 (cinco) dias úteis após sua apresentação, previamente ao
faturamento do mês de referência, detalhando as tarefas executadas durante o mês. A
elaboração do Relatório de Execução deve seguir as seguintes diretrizes mínimas:
3.1. A responsabilidade pela elaboração e assinatura do Relatório de Execução é exclusiva
dos(as) Responsáveis Técnicos(as) pelos serviços objeto da contratação;
3.2. O Relatório de Execução deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
3.2.1. Detalhamento das atividades efetuadas, materiais substituídos, data e local do
serviço;
3.2.2. Atesto individual de responsável (chefe(a) de serviço, coordenador(a) ou
diretor(a)) pelo encaminhamento da demanda no âmbito da Secretaria de
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Infraestrutura - SINFRA, os serviços executados e os materiais utilizados1 (com
indicativo da numeração dos itens em referência às Planilhas do Anexo 2 –
Planilha Orçamentária deste edital). A documentação fiscal deve ser
formalmente encaminhada por meio de documento digital, em formato PDF-A e
assinado pela Contratada com certificação digital da ICP-Brasil.
3.3. O escopo do Relatório de Execução inclui todas as atividades desenvolvidas no âmbito
do contrato no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, inclusive nas Residências
Oficiais;
3.4. As informações constantes no Relatório de Execução devem ser consistentes com o
Sistema de Gerenciamento de Manutenção do Senado Federal.
3.5. Após manifestação da FISCALIZAÇÃO, a contratada terá 7 (sete) dias corridos para
apresentar uma nova versão, dias esses contados da data de comunicação pela
Fiscalização da análise do documento. Uma vez aprovado o Relatório de Execução, a
Contratada apresentará à FISCALIZAÇÃO documento fiscal correspondente ao
faturamento do mês, discriminando os serviços executados (com indicativo da
numeração dos itens em referência às Planilhas do Anexo 2 – Planilha Orçamentária
deste edital). A documentação fiscal deve ser formalmente encaminhada por meio de
documento digital, em formato PDF-A e assinado pela Contratada com certificação
digital da ICP-Brasil.
B.1 Relatório de Execução
I - Acompanhamento de Recursos Materiais
4. Planilha com todos os materiais empregados nas atividades, inclusive os consumíveis, com
indicação de preço e quantidade referenciados pela ordem de serviço, data e número da nota
fiscal de aquisição.
II - Assinatura dos Responsáveis Técnicos pela Contratada
5. Assinatura dos Responsáveis Técnicos pela Contratada ao final dos Relatórios de Execução.
B.2 Modelo de Relatório para Serviço sob Demanda
6. Os Relatórios para Serviços sob Demanda deverão ser conforme especificações do Anexo 3
deste edital e conforme Modelo 1 abaixo:

1

De acordo com o item 14.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, as peças e partes
empregadas nos serviços de “Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
qualquer objeto (...)” ficam sujeitas à incidência de ICMS. Por essa razão, o faturamento da prestação dos serviços, que
constitui fato gerador do ISS, deve ser realizado de forma separada do faturamento correspondente aos materiais
eventualmente empregados (sobre o qual incide ICMS), seja em notas fiscais distintas, seja em uma mesma nota fiscal.
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Modelo 1 – Modelo de Relatório para Serviços sob Demanda
Período:
Serviço
Data do Início
do Serviço

1.

Cliente
Data da
Conclusão do
Serviço
DETALHAMENTO DAS AÇÕES EFETUADAS

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS REPARADOS, REMOVIDOS, FORNECIDOS
E/OU INSTALADOS
REF.
MARCA
MODELO CONTRATO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO

Obs.:
IMAGENS FOTOGRÁFICAS
CONCLUSÕES E SUGESTÕES
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
ANEXOS
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 5
DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – SMS

A. INTRODUÇÃO
1. A execução dos serviços objeto desta contratação deverá observar as Diretrizes de Segurança,
Meio Ambiente e Saúde detalhadas a seguir.
2. Este anexo detalha os deveres e as responsabilidades da Contratada, sem, contudo, esgotar a
matéria. Para isso, repassa as orientações e procedimentos concernentes às atividades de Segurança
Industrial, Saúde Ocupacional e Proteção ao Meio Ambiente que devem ser cumpridas com o
objetivo de proteger pessoas, equipamentos e instalações do Senado Federal e da Contratada, além
de promover a preservação do Meio Ambiente e a aptidão ao trabalho dos trabalhadores vinculados
à execução dos serviços ora contratados.
3. Além das exigências contidas neste anexo, a Contratada deve atender os requisitos dos Aspectos
de Segurança Industrial, Saúde Ocupacional e Proteção ao Meio Ambiente constantes da
Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Instruções Normativas
e Resoluções no âmbito distrital e federal.

B. PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL
4. Prioritariamente, a Contratada deverá projetar e adotar medidas de proteção coletiva capazes,
nesta ordem, de eliminar ou reduzir os riscos à saúde e à incolumidade física dos seus trabalhadores
e de seus subcontratados. Quando as medidas de proteção coletiva se mostrarem tecnicamente
inviáveis ou insuficientes para eliminar os riscos, a Contratada adotará outras medidas, obedecendose à seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual (EPI).
5. Os EPIs devem ser adequados ao risco e mantidos em perfeito estado de conservação e
funcionamento. O uso é obrigatório nas condições indicadas no item 6.3 da NR-6, a saber:
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;
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b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.
6. A seleção e especificação técnica final e exaustiva das proteções coletivas e individuais faz parte
das atribuições da Contratada, valendo-se do seu Projetista de Segurança do Trabalho. As medidas
de proteção coletiva e os EPIs que eventualmente constam das planilhas de composição de custo
representam apenas os recursos mínimos considerados para estimar o custo médio de cada posto de
trabalho.
7. Pelo fato de estar sujeito a reembolso, o fornecimento dos equipamentos listados no Anexo 2 do
edital – Planilha Orçamentária é obrigatório, considerando a marca e modelo de referência. Fica
facultado à contratada o fornecimento de equipamentos similares, contanto que ela formalize a sua
intenção de fornecer equipamentos similares antes do efetivo fornecimento.
8. Consideram-se similares, para esse efeito, os produtos com preço de mercado e desempenho
técnico e operacional equivalentes ou superiores aos do produto de referência.
9. A similaridade será avaliada objetivamente pela FISCALIZAÇÃO em termos de preço de
mercado e desempenho técnico e operacional equivalentes ou superiores aos do produto de
referência. O preço de mercado do produto ofertado poderá ser verificado pelo Senado Federal,
valendo-se da mesma metodologia utilizada para apurar o preço dos produtos de referência. O
desempenho técnico e operacional será verificado diante do caso concreto, podendo abranger as
características do produto de referência, os requisitos especificados no Edital e em normas técnicas,
os aspectos visuais (aparência e acabamento), materiais de fabricação, funcionalidade, ergonomia,
durabilidade e compatibilidade com outros sistemas.
10. Além disso, o projetista da Contratada deverá prescrever outras medidas de proteção coletiva
e EPIs apurados durante a realização dos projetos de segurança do trabalho. As novas medidas e
novos EPIs indicados nos projetos de segurança, embora também de fornecimento obrigatório pela
Contratada, não estarão sujeitos a reembolso por parte do Senado Federal.
11. Existe presunção legítima do Senado Federal de que as empresas licitantes possuam experiência
prévia na realização das atividades objeto da contratação, com plena observância das normas de
segurança do trabalho. Portanto, têm plena consciência e competência para estimar os custos diretos
e indiretos, permanentes e eventuais desse tipo de atividade no momento da apresentação dos lances
e da proposta comercial final da licitante vencedora.
12. Durante o período de vistorias previsto no edital, as empresas licitantes terão a liberdade de
revisar in loco todos os procedimentos realizados, identificar perigos e apurar todos os custos
relacionados à execução do objeto antes de apresentar os seus lances e a proposta comercial final.
13. A Contratada não apenas empregará os equipamentos e medidas de proteção coletiva, mas
também fornecerá aos seus funcionários e subcontratados todos os EPIs especificados pelo seu
Projetista de Segurança do Trabalho, bem como os porventura exigidos por regramento oficial,
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federal ou local. Cumprirá, no que couber, as determinações das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.
14. A Contratada deve sinalizar, quando aplicável e em conformidade com a legislação, os locais e
áreas de risco onde serão executados os serviços contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e
o tipo adequado de EPI a ser utilizado.
15. A Contratada deverá acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir
a determinação de uso obrigatório dos EPI e EPC, podendo sofrer penalidades contratuais em caso
de não observância.
16. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe à Contratada corrigir tal não conformidade
imediatamente ou retirar o empregado da exposição aos agentes agressivos, até que seja suprida a
falta ou adotada a prática de uso adequado.
17. A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações dos locais
de execução dos serviços, das casas de máquinas, das vias de circulação, das passagens e das
escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.
18. A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de
pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incêndio.
19. Todos os serviços deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas e de segurança
vigentes.
20. Caberá à Contratada comunicar à FISCALIZAÇÃO e à autoridade competente, da maneira
mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos
serviços, inclusive princípios de incêndio.
21. O Senado Federal realizará inspeções periódicas nos locais de execução dos serviços, a fim de
verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação
dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas
que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas
pelas normas de segurança e saúde no trabalho.
22. A Contratada deverá indicar e manter durante a execução do Contrato Responsáveis Técnicos
pelos serviços.

C. SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
23. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento
específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de
prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II da norma
NR 10. Além disso, deverão utilizar EPI adequado à execução de tarefas em áreas com instalações
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elétricas até de média tensão, seguindo fielmente as orientações elaboradas pelo Projetista de
Segurança do Trabalho da Contratada.

D. DO MANEJO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E RESÍDUOS
24. Todos os resíduos, incluindo lubrificantes, e os materiais inservíveis provenientes dos serviços
de substituição, instalação e manutenção ora especificados serão descartados pela Contratada
conforme a legislação ambiental Distrital e Federal.
25. Nenhuma substância sólida, semissólida, líquida, gasosa ou de vapor deve ser descartada sem
prévia análise de suas consequências e impactos ao Meio Ambiente. A FISCALIZAÇÃO deve ser
informada com antecedência quando da necessidade de descarte de tais substâncias, bem como
quanto aos procedimentos a serem utilizados pela Contratada para atender aos requisitos legais e
para prevenir ocorrências anormais, acidentes e impactos indesejados ao meio ambiente.
26. Correrá por conta da Contratada o transporte e disposição final de materiais, resíduos, efluentes
ou emissões.
27. A Contratada será responsável pelo descumprimento das normas de higiene e segurança do
trabalho por parte de seus empregados nas atividades realizadas nas dependências do SENADO.
28. A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade
com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos
serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação vigente.
29. Os casos especiais serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO.

E. TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS
30. Conforme a norma NR 33 – Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, considerase espaço confinado qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que
possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover
contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
31. Nos trabalhos em eventuais espaços confinados existentes nas dependências do Complexo
Arquitetônico do Senado Federal, de acordo com a situação de risco existente, a Contratada deverá
seguir e atender às normas NBR 14787 e NR 33, dispor de sinalizações e barreiras necessárias,
funcionários treinados, equipamentos de proteção individual, equipamentos de comunicação e
iluminação e equipamentos de resgate necessários.
32. A Contratada deverá inclusive realizar quaisquer ensaios necessários para o reconhecimento e
identificação dos espaços confinados existentes (incluindo possíveis testes quanto aos níveis de
oxigênio, inflamáveis, gases/vapores tóxicos, poeiras/fumos/névoa tóxicos – conforme item 2 do
Anexo A da norma NBR 14787:2002).
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Permissão de Entrada e Trabalho – PET em espaços confinados
33. Para os trabalhos em eventuais espaços confinados, o acesso a esses somente deve ser liberado
por funcionários da Contratada treinados e apenas após a emissão, por escrito, da Permissão de
Entrada e Trabalho –PET – inclusive conforme Anexo II da norma NR 33. A PET deve conter o
conjunto de medidas de controle visando à entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de
medidas de emergência e resgate em espaços confinados.
34. A PET deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão,
disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a
permitir sua rastreabilidade. A Contratada deverá apresentar prontamente à FISCALIZAÇÃO,
sempre que solicitado, as Permissões de Trabalho.

F. PROTEÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA
35. Deverão ser tomadas pela Contratada, além das medidas gerais de segurança do trabalho, as
medidas para proteção dos seus empregados em trabalhos realizados em altura, nos termos da norma
NR 35 – Trabalho em altura. Conforme a norma NR 35, considera-se trabalho em altura toda a
atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
36. Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de análise e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de proteção implantadas pela
empresa, conforme estabelece a norma NR 1 – Disposições Gerais. As determinações da norma NR
35 não isentam a Contratada da adoção de medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos
nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2,00 m.
37. Nas lacunas da norma NR 35 deverão ser buscados os dispositivos aplicáveis ao trabalho em
altura nas demais normas regulamentadoras, normas técnicas nacionais ou internacionais e
legislações vigentes aplicáveis.
38. Caberá à Contratada garantir a implementação de todas as medidas determinadas pela norma
NR 35, compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos previstos:
38.1. Elaborar, emitir e encaminhar à FISCALIZAÇÃO as Análises de Risco – AR, Permissões
de Trabalho – PT e Procedimentos Operacionais, nas situações previstas na norma NR 35;
38.2. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura,
pelo estudo, planejamento e implementação das ações e medidas complementares de segurança
aplicáveis. A avaliação prévia deve ser realizada no local do serviço pelo trabalhador ou equipe
de trabalho, considerando as boas práticas de segurança e saúde no trabalho;
38.3. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de
proteção estabelecidas na norma NR 35 pelas empresas contratadas, nos casos de subcontratação
permitidos;
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38.4. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de
controle;
38.5. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de
proteção definidas na norma NR 35;
38.6. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de
risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível, dando ciência
imediata à FISCALIZAÇÃO;
38.7. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura;
38.8. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será
definida pela Análise de Riscos de acordo com as peculiaridades da atividade;
38.9. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista na norma NR 35;
38.10. Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposições legais e
regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pela Contratada;
38.11. Orientar seus empregados a interromper suas atividades exercendo o direito de recusa,
sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a
de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará
as medidas cabíveis para o prosseguimento dos serviços de forma segura e dará ciência imediata
à FISCALIZAÇÃO;
38.12. Assegurar que seus empregados zelem por sua segurança e saúde e a de outras pessoas
que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho;
38.13. Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, conforme item 35.3 da
norma NR 35, de forma a garantir que todo trabalho em altura será planejado, organizado e
executado por trabalhador capacitado e autorizado; e
38.14. Avaliar o estado de saúde dos seus empregados que exercem atividades em altura,
garantindo o previsto no item 35.4.1 da norma NR 35, mantendo cadastro atualizado que permita
conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura. Tal cadastro
poderá ser solicitado pela FISCALIZAÇÃO para averiguação.
39. No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas pela
Contratada, de acordo com a hierarquia abaixo, conforme item 35.4.2 da norma NR 35:
39.1. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução.
Adotar um meio alternativo de execução sem expor o trabalhador ao risco de queda é a melhor
alternativa; e
39.2. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder
ser eliminado.
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Análise de Risco – AR para trabalhos em altura
40. Todo trabalho em altura deverá ser precedido de Análise de Risco. Análise de risco é um método
sistemático de exame e avaliação de todas as etapas e elementos de um determinado trabalho para:
40.1. Desenvolver e racionalizar toda a sequência de operações que o trabalhador executará;
40.2. Identificar os riscos potenciais de acidentes físicos e materiais; e
40.3. Identificar e corrigir problemas operacionais e implementar a maneira correta para
execução de cada etapa do trabalho com segurança.
41. A Análise de Risco deve ser documentada e é fundamentada em metodologia de avaliação e
procedimentos conhecidos, divulgados e praticados e, principalmente, aceitos pelo poder público,
órgãos e entidades técnicas.
42. A Análise de Risco, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, deve considerar:
42.1. O local em que os serviços serão executados e seu entorno;
42.2. O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho;
42.3. O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
42.4. As condições meteorológicas adversas;
42.5. A seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção
coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos
princípios da redução do impacto e dos fatores de queda;
42.6. O risco de queda de materiais e ferramentas;
42.7. Os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos;
42.8. O atendimento a requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas
regulamentadoras;
42.9. Os riscos adicionais ao risco do trabalho em altura, como riscos mecânicos, elétricos,
contaminação, soterramento, etc.;
42.10. As condições impeditivas, ou seja, situações que impedem a realização ou continuidade
do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador;
42.11. As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a
reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador;
42.12. A necessidade de sistema de comunicação; e
42.13. A forma de supervisão.
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Procedimento Operacional para trabalhos em altura
43. Para atividades rotineiras de trabalho em altura a Análise de Risco poderá estar contemplada
no respectivo Procedimento Operacional. As atividades rotineiras são aquelas habituais,
independente da frequência, que fazem parte do processo de trabalho da empresa. A Análise de
Risco poderá estar contemplada nos Procedimentos Operacionais dessas atividades. Muitas
atividades são executadas rotineiramente nas empresas. O disposto neste item diz respeito a excluir
a obrigatoriedade de realização de uma Análise de Risco documentada anteriormente a cada
momento de execução destas atividades, desde que os requisitos técnicos da Análise de Risco
estejam contidos nos respectivos Procedimentos Operacionais.
44. O Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura deve conter, no
mínimo, as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa,
as medidas de controle dos riscos característicos à rotina, as condições impeditivas, os sistemas de
proteção coletiva e individual necessários e as competências e responsabilidades.

Permissão de Trabalho para trabalhos em altura
45. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas pelos
Responsáveis Técnicos da Contratada mediante Permissão de Trabalho.
46. A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da
permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de
forma a permitir sua rastreabilidade. A Contratada deverá apresentar prontamente à
FISCALIZAÇÃO, sempre que solicitado, as Permissões de Trabalho.
47. A Permissão de Trabalho deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução
dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na Análise de Risco além da relação de todos
os envolvidos e suas autorizações.
48. A Permissão de Trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de
trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram
mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho.

G.

ANDAIMES

49. Os andaimes serão montados sempre que for necessário executar trabalhos em lugares elevados,
onde eles não possam ser realizados com segurança a partir do piso da edificação e cujo tempo de
duração, tipo de atividade ou normas de segurança não permitam o uso de escadas.
50. O planejamento e a montagem de qualquer tipo de andaimes seguirão estritamente as Normas
de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-1,
NR-18 e NR-35.
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51. Serão tomadas precauções especiais quando da montagem ou movimentação de andaimes
próximos a redes de energia elétrica. Os andaimes não serão sobrecarregados além do limite
previsto, mantendo-se a carga de trabalho distribuída no estrado, de maneira uniforme, sem obstruir
a circulação de pessoas.
52. Não será permitido o acúmulo de fragmentos, ferramentas ou quaisquer materiais sobre os
andaimes, de maneira a oferecerem perigo ou risco aos trabalhadores ou pessoas estranhas ao
serviço, ou risco de dano ao patrimônio do Senado Federal ou de terceiros.
53. Não será permitido sobre os estrados dos andaimes a utilização de escadas ou outros meios para
atingir lugares mais altos.
54. Não será permitido o trabalho em andaimes externos, de qualquer tipo, quando da ocorrência
de ventos fortes.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 6
MODELO DE TERMO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico [Identificação do Pregão],
que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão], portador(a) do
CPF nº [Número do CPF], responsável técnico ou representante da empresa [Nome da Empresa
Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de constituição da
empresa], vistoriei todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em questão,
tendo obtido informações suficientes para avaliar as condições e grau de dificuldade para a plena
execução do serviço.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Responsável Técnico ou Representante da Empresa)
(CPF nº: ____________________)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 7
MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico [Identificação do Pregão],
que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão], portador(a) do
CPF nº [Número do CPF], responsável técnico ou representante da empresa [Nome da Empresa
Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de constituição da
empresa], não considero necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do Edital da
licitação são suficientes para avaliar as condições e grau de dificuldade para a plena execução do
serviço.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Responsável Técnico ou Representante da Empresa)
(CPF nº.:____________________)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 8
ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES

A. ABREVIATURAS
1.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

2.

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

3.

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;

4.

CRA – Conselho Regional de Administração;

5.

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

6.

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;

7.

NBR – Norma Brasileira Registrada – ABNT;

8.

NR – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho; e

9.

SINFRA – Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.

B. DEFINIÇÕES
10. Para os efeitos deste Termo de Referência e de seus anexos, os termos abaixo serão
compreendidos como explicado a seguir:
Complexo Arquitetônico do Senado Federal
11. As áreas que compreendem o Complexo Arquitetônico do Senado Federal estão
relacionadas no ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 30, DE 2002 e suas eventuais
atualizações.
Expediente Regular do Senado Federal
12. Dias úteis, conforme calendário oficial, das 7h00 às 20h00.
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Fiscalização
13. Considera-se FISCALIZAÇÃO os servidores e servidoras da SINFRA designados direta
ou indiretamente para a execução dessa atividade, incluindo apoio terceirizado, conforme
Termo de Referência.
Residências Oficiais
14. Residência Oficial da Presidência do Senado Federal (QL 12, Lago Sul) e Residências
Oficiais da SQS 309 (72 apartamentos nos Blocos B, G e H, bem como todas as áreas
abrangidas pelas edificações e as interligações entre estas).
SENADO
15. Considera-se SENADO o Complexo Arquitetônico do Senado Federal e as Residências
Oficiais.
Sistema de Gerenciamento de Manutenção do Senado Federal
16. Aplicativo CMMS (Computerized Maintenance Management System) utilizado pelo
Senado Federal. Esse sistema deverá ser alimentado tempestiva e constantemente pela
Contratada durante a vigência do Contrato.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 9
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para o fornecimento, instalação,
remanejamento, remoção e transporte de painéis de
vidros temperados, vidros laminados e vidros comuns,
assim como a prestação de serviços de manutenção de
vidros comuns, à medida que houver necessidade, no
Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do
Senado Federal.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº 00.530.279/000115, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e ___________ ,com sede na
___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___) ___-___ e ___-___, CNPJ-MF
nº _______________ /___-__, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela __/___, CPF nº. _________-___, resolvem
celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela
Senhora Diretora-Geral, conforme documento digital nº ___________do Processo nº
00200.003737/2019-46, incorporando o edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
documento digital nº ________, a este instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V da
Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o fornecimento, instalação, remanejamento, remoção e
transporte de painéis de vidros temperados, vidros laminados e vidros comuns, incluindo
portas, esquadrias, painéis, espelhos, baguetes e ferragens, assim como a prestação de serviços
de manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e silicone, à medida que houver
necessidade, no Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do Senado Federal, durante
12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato,
do edital e seus anexos, que integram este contrato para todos os fins.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no edital e seus anexos, neste
contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos equipamentos
de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - designar formalmente um preposto para lhe representar frente à Administração, em
observância à legislação vigente, com no mínimo os poderes indicados no modelo de designação
de preposto constante do Anexo 13, indicando números de telefone e endereços de correio
eletrônico para contato no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste
contrato. Deverá ser demonstrada a competência do respectivo signatário para delegar poderes
ao preposto, mediante a apresentação de documentação comprobatória (contrato social, atas de
assembleia, procurações, etc.);
VI - responsabilizar-se pela direção técnica e a execução dos serviços descritos neste Termo de
Referência, cabendo à Contratante apenas a função de zelar pelo cumprimento dos Contratos
segundo os ditames legais e da boa técnica. A existência de fiscalização pelo CONTRATANTE,
portanto, não diminui nem atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela execução de
qualquer serviço;
VII - executar, às suas expensas, os serviços necessários à completa e perfeita execução do
objeto da contratação, não sendo admitidas alegações por parte da CONTRATADA de
desconhecimento ou omissões;
VIII - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
IX - cumprir plenamente as disposições e especificações contidas neste Termo de Referência,
que serão parte integrante do Contrato, sob pena de aplicação de penalidades contratuais;
X - apresentar o Responsável Técnico pelos serviços técnicos – Supervisor-Geral – com a
emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) no conselho profissional responsável, em particular quanto à execução de
serviços na área de manutenção predial e execução de serviços de Engenharia de Segurança do
Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato;
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XI - apresentar a ART ou RRT referente aos serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da assinatura do contrato;
XII - zelar pelo patrimônio público, acionando a Fiscalização quando observar a possibilidade
de risco de danos ao patrimônio;
XIII - zelar pela saúde de todos que transitam pelo SENADO, acionando a Fiscalização quando
observar a possibilidade de risco à saúde de qualquer pessoa que esteja nas dependências da
CONTRATANTE;
XIV - solicitar à fiscalização autorização para prestar serviços fora do Expediente Regular do
SENADO (conforme definição no Anexo 8 do edital - Abreviaturas e Definições), com ao menos
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Deverá ser informado, inclusive, se haverá necessidade
de interrupção no fornecimento das infraestruturas oferecidas pelos sistemas hidráulico,
sanitário, elétrico, de redes de dados e telefonia, de prevenção e combate a incêndio e pânico, de
condicionamento de ar e exaustão;
XV - obedecer rigorosamente às normas internas do SENADO relativas à segurança física e
higiene do trabalho, bem como qualquer outra que discipline as atividades internas do SENADO;
XVI - providenciar, às próprias custas, a execução de sinalização (placas, cavaletes, faixas,
tapumes) necessária para informar sobre:
a) Transtornos da execução da manutenção; e
b) Rotas alternativas de trânsito dos servidores para evitar áreas de maior risco de
acidentes.
XVII - responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou deficiência de
sinalização durante a execução dos serviços;
XVIII - tomar todas as providências necessárias para a manutenção da estética nos locais que
sofrerão intervenções;
XIX - manter o local dos serviços permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades
causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à limpeza grossa quanto à fina logo após
o término de quaisquer trabalhos;
XX - remover detritos resultantes dos serviços, que deverão ser devidamente acondicionados,
transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou descarte, de acordo com
as normas aplicáveis;
XXI - manter as áreas próximas aos mobiliários e equipamentos do Senado Federal
devidamente protegidas e limpas de sujidades ocasionadas pelo trânsito de operários e pelo
serviço;
XXII - proteger paredes, pisos, portas, móveis e objetos das áreas próximas aos serviços,
utilizando lonas ou outros materiais adequados, se necessário;
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XXIII - recolocar, nos respectivos lugares, móveis e equipamentos quando removidos para a
execução dos serviços;
XXIV - determinar ferramentas, equipamentos e materiais necessários a serem mantidos sob sua
responsabilidade no SENADO, de forma a garantir a execução das atividades previstas neste
contrato, no edital e seus anexos;
XXV - retirar do SENADO todas as ferramentas, equipamentos e materiais de sua propriedade
dentro do prazo de 7 (sete) dias após o término da vigência do contrato;
XXVI - providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação da
Fiscalização, profissionais técnicos com maior experiência e/ou qualificação para sanar
quaisquer dúvidas técnicas que não forem esclarecidas pelas equipes disponíveis no SENADO;
XXVII - criar um endereço eletrônico (e-mail) específico para recebimento e envio de
comunicações oficiais, em até 5 (cinco) dias corridos após o início dos serviços;
a) A escolha do(s) provedor(es) do serviço será de responsabilidade única e exclusiva da
CONTRATADA, não se admitindo como justificativa para ausência de resposta à
Fiscalização a inoperância do serviço de correio eletrônico.
XXVIII fornecer previamente ao SENADO relação dos seus veículos que poderão ter
acesso ao Complexo Arquitetônico do Senado Federal, para registro e autorização de entrada
pela Secretaria de Polícia Legislativa, informando os respectivos dados de identificação (marca,
modelo, cor, placa);
XXIX - manter disciplina nos locais dos serviços e retirar e substituir, imediatamente, o(a)
empregado(a) com conduta inconveniente, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de
seus(suas) empregados(as), das normas disciplinares e das orientações de segurança
determinadas pelo Senado Federal, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do
SENADO;
XXX - assumir toda a responsabilidade no que se refere a seus empregados, inclusive pelo
fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência médica gratuita e demais
obrigações trabalhistas, estando o SENADO isento de qualquer responsabilidade solidária ou
subsidiária;
XXXI - fornecer a funcionários(as) os equipamentos de proteção individual necessários,
obedecendo ao disposto nas normas de segurança do trabalho e ao estabelecido no Anexo 3 –
Ficha de Especificações e Anexo 4 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS;
XXXII - prover suas equipes técnicas com todo o ferramental, Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) necessários à perfeita execução
dos serviços;
XXXIII determinar que seus funcionários utilizem todos os equipamentos (EPI e EPC)
exigidos por regramento oficial, federal ou local, que disponha sobre proteção ao trabalhador
contra acidentes do trabalho, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18;
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XXXIV - acompanhar direta e continuamente suas equipes de trabalho e fazer cumprir a
determinação de uso obrigatório dos EPIs e EPCs, sujeitando-se à aplicação de penalidades
contratuais em caso de não observância;
XXXV - manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás fornecidos pela
Polícia Legislativa do Senado Federal, providenciando a documentação necessária, bem como
fotografia recente;
XXXVI - responsabilizar-se pela qualificação do pessoal que prestará os serviços;
XXXVII - promover as adequações necessárias nos espaços do SENADO cedidos à empresa
para desempenhar suas atividades, de modo a obter um ambiente funcional, seguro, limpo,
confortável e ordenado para seus funcionários;
XXXVIII complementar ou refazer em até 7 (sete) dias corridos, sem ônus ao SENADO
e sem prejuízo das penalidades contratuais aplicáveis, os serviços recusados pela Fiscalização,
em razão de desatendimento ao disposto neste contrato, no edital e seus anexos, em normas
técnicas ou documentos contratuais e correlatos, assim como ao bom padrão de acabamento e
qualidade;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente pela
CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A qualificação dos empregados da CONTRATADA deverá atender,
no mínimo, às necessidades contidas no Anexo 3 do edital- Ficha de Especificações.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá se comunicar diretamente com os
gestores do contrato sempre por escrito.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados
ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos, decorrentes da
execução deste contrato.
PARÁGRAFO QUINTO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto
a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar direitos
e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo o fornecimento,
instalação, remanejamento, remoção e transporte de painéis de vidros temperados, vidros laminados
e vidros comuns, incluindo portas, esquadrias, painéis, espelhos, baguetes e ferragens, assim como
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a prestação de serviços de manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e silicone, à
medida que houver necessidade, no Complexo Arquitetônico e nas Residências Oficiais do Senado
Federal, nos prazos abaixo indicados, contados a partir do recebimento da ordem de
fornecimento/serviço pela CONTRATADA:
I – Serviços sem caráter emergencial:
a) Serviços que incluem fornecimento de vidros temperados e laminados - prazo de até
20 (vinte) dias corridos;
b) Itens que não incluem fornecimento de vidros temperados e laminados - prazo de até
5 (cinco) dias corridos;
II – Serviços emergenciais:
a) Serviços que incluem fornecimento de vidros temperados e laminados - prazo de até
3 (três) dias corridos;
b) Itens que não incluem fornecimento de vidros temperados e laminados - prazo de até
2 (dois) dias corridos;
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ordens de fornecimento/serviço serão emitidas pelo gestor do
contrato e entregues à CONTRATADA à medida que houver necessidade dos serviços.
I - A partir de 5 (cinco) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, o SENADO poderá
emitir Ordem de Serviço, especificando quais serviços poderão ser iniciados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As ordens de fornecimento/serviço deverão ser recebidas pela
CONTRATADA diretamente do gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente o
quantitativo e o tipo de material a ser entregue ou serviço a ser executado, o local, a data e o horário
em que a entrega deverá ser realizada ou o serviço executado.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas in loco, quando
do recebimento da ordem de fornecimento/serviço, ficando, assim, responsável por qualquer
discrepância que impeça a instalação.
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA não poderá deixar de executar nenhum serviço
contratado por alegação de falta de ferramenta ou instrumento de trabalho.
PARÁGRAFO SEXTO - O recebimento dos itens objeto deste contrato deverá acontecer em
conformidade com as especificações constantes no contrato, no edital e seus anexos, e dentro do
prazo estabelecido, conforme atestado pela fiscalização.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Efetivada a prestação do serviço, o objeto será recebido:
I - Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da
conformidade das especificações; e
II - Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em
que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pela
Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento
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provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, especificações
do objeto e da sua instalação.
PARÁGRAFO OITAVO - O prazo de garantia dos serviços realizados será de, no mínimo, 90
(noventa) dias contados a partir de seu recebimento definitivo, mesmo que esse período de garantia
ultrapasse o período de prestação dos serviços regulamente contratados.
PARÁGRAFO NONO - O prazo de garantia dos materiais utilizados será conforme determinado
no Anexo 3 do edital – Ficha de Especificações.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O prazo para troca dos materiais sob garantia será de 3 (três) dias úteis
após solicitação da fiscalização.
I - Caso o prazo seja inexequível, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa formal
à Fiscalização, que inclua documentação do fornecedor/fabricante do material e que
comprove a inviabilidade do fornecimento no prazo estipulado e demais documentações
técnicas pertinentes.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Os materiais em desacordo com o disposto neste
contrato, edital e anexos, normas técnicas e documentos correlatos deverão ser substituídos pela
CONTRATADA, sem ônus ao SENADO e sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO -Antes de apresentar o faturamento mensal, a
CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Execução, em observância aos as especificações
definidas neste contrato, no edital e seus anexos, para conferência e aprovação.
I - O Relatório deve discriminar o detalhamento das atividades efetuadas, materiais
substituídos, data e local do serviço, atesto individual de responsável (chefe(a) de serviço,
coordenador(a) ou diretor(a)) pelo encaminhamento da demanda no âmbito da Secretaria de
Infraestrutura – SINFRA, os serviços executados e os materiais utilizados (com indicativo
da numeração dos itens em referência às Planilhas do Anexo 2 do edital – Planilha
Orçamentária).
a) De acordo com o item 14.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar
nº 116/2003, as peças e partes empregadas nos serviços de “Lubrificação,
limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (...)” ficam sujeitas à incidência de
ICMS. Por essa razão, o faturamento da prestação dos serviços, que constitui fato
gerador do ISS, deve ser realizado de forma separada do faturamento
correspondente aos materiais eventualmente empregados (sobre o qual incide
ICMS), seja em notas fiscais distintas, seja em uma mesma nota fiscal.
II - A documentação fiscal deve ser formalmente encaminhada por meio de documento
digital, em formato PDF-A e assinado pela CONTRATADA com certificação digital da
ICP-Brasil.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O prazo máximo para análise do Relatório de Execução
é de 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação do relatório à Fiscalização.
I - Após manifestação da Fiscalização, a CONTRATADA terá 7 (sete) dias corridos para
apresentar uma nova versão, dias esses contados da data de comunicação pela Fiscalização
da análise do documento.
II - Uma vez aprovado o Relatório de Execução, a CONTRATADA apresentará à
Fiscalização documento fiscal correspondente ao faturamento do mês, discriminando os
serviços executados (com indicativo da numeração dos itens em referência às Planilhas do
Anexo 2 do edital – Planilha Orçamentária).
III - A documentação fiscal deve ser formalmente encaminhada por meio de documento
digital, em formato PDF-A e assinado pela CONTRATADA com certificação digital da
ICP-Brasil.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O primeiro documento fiscal a ser apresentado pela
CONTRATADA terá como período de referência o dia de início da prestação dos serviços sob sua
responsabilidade e o último dia do mês correspondente, e os documentos fiscais subsequentes terão
como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - As despesas com frete serão de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA e não caracterizam subcontratação do objeto.
CLÁUSULA QUARTA - DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS (ANS)
Os serviços objeto deste contrato estarão sujeitos à aplicação de Acordo de Nível de Serviços (ANS).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins de medição e pagamento, será admitido como indicador de
desempenho:
a) Atraso não justificado na execução dos serviços (um ponto por dia); e
b) Necessidade de refazer serviço apontado pela fiscalização (um ponto por ocorrência).
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor devido pelo SENADO à CONTRATADA relativo à prestação
dos serviços de manutenção objeto da contratação deverá ser calculado conforme equação abaixo:
OSf = OS*(1‐ PT*0,05)
Onde:
OSf:

Soma dos valores finais devidos da OS relativos aos serviços de manutenção para o
objeto da contratação;

OS:

Soma dos valores da OS sem glosa apresentados pela CONTRATADA na planilha de
formação de preços; e

PT:

Quantidade de pontos apurados na OS em questão, somando-se eventuais atrasos,
abandonos e/ou retrabalhos, tendo como limite 5 (cinco) pontos. Acima disso, a
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CONTRATADA incorrerá nas penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do
contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº___________, não sendo permitida
em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de forma incompleta.

Item Unidade

Quantidade.
Estimada

Especificação

Preço
Unitário (R$)

Preço Total
(R$)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de R$
_________________________ (______________________), compreendendo todas as despesas e
custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento será efetuado após apuração dos serviços prestados,
em especial do atendimento do Acordo de Nível de Serviços pactuado, conforme Cláusula Quarta.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuar-se-á mensalmente, por intermédio de depósito
em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do
recebimento da nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no
§ 3º do art. 5º da Lei nº 8.666/1993, condicionado à apresentação do termo circunstanciado de
recebimento definitivo do objeto, conforme previsto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Terceira, do
Relatório de Execução atestado pela fiscalização, conforme previsto nos Parágrafos Décimo
Terceiro e Décimo Quarto da Cláusula Terceira e, ainda, à apresentação da garantia na forma da
Cláusula Nona.
I - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Nona não impede o
pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no Parágrafo
Décimo daquela Cláusula.
PARÁGRAFO QUARTO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota fiscal,
os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a Previdência
Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas previstas na Cláusula
Décima Primeira.
PARÁGRAFO QUINTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores
para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO SEXTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura apresentada ou
em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo constante do
Parágrafo Terceiro desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação do vício ou
adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no Parágrafo
Terceiro e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria,
são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
O preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato,
observada a variação do Índice Nacional de Construção Civil (INCC/FGV) ou por outro indicador
que venha substituí-lo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a variação
do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário do contrato,
sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes, aplicando-se a
variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação regerse-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas
duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão
utilizadas sete casas decimais.
II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for igual
ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando
for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária classificada
como Programa de Trabalho 084390 e Natureza de Despesa 339030 / 339039, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no valor
de R$ __________ (_______), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato,
nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar do
recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante
justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO –A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo ser
prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo o
prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da execução
gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à relação entre
o SENADO e a CONTRATADA.
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PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se admitindo
qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada em alguma das
formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será rejeitada se houver
exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, nos
termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização dos órgãos reguladores,
não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime jurídico a que se submete o
contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução poderá
optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a integralização do
valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar o
período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido esteja
plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento mensal
à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da regular garantia
contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular poderão
ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto no Parágrafo
Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a III
do caput desta cláusula.

253
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser
impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fizer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal;
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para a execução do serviço constante da
ordem de serviço, sem que a CONTRATADA dê início à prestação do mesmo, conforme os prazos
na Cláusula Terceira, a penalidade ocorrerá conforme segue: multa diária de 1% (um por cento)
sobre o valor da ordem de serviço, se o atraso ocorrer até o limite de 10 (dez) dias; multa diária de
2% (dois por cento), a partir do 11º dia, limitado a 50% do valor do fornecimento. Essas penalidades
serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas, inclusive para os
serviços emergenciais.
PARÁGRAFO QUINTO - A falha na execução do contrato estará configurada quando a
CONTRATADA se enquadrar nas situações previstas na tabela 3 e alcançar o total de 30 (trinta)
pontos, cumulativamente, respeitada a graduação de infrações conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Graduação das infrações
Grau da infração
Pontos da Infração
1
1
2
2
3
4
4
5
5
8
6
10
PARÁGRAFO SEXTO - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o SENADO aplicará
multas conforme as graduações, os valores e as descrições estabelecidas nas Tabelas 2 e 3:
Tabela 2 – Valor das multas
GRAU
CORRESPONDÊNCIA
1
0,2% do valor do Contrato ou R$ 300,00 – o que for maior.
2
0,4% do valor do Contrato ou R$ 600,00 – o que for maior.
3
0,6% do valor do Contrato ou R$ 1000,00 – o que for maior.
4
1,0% do valor do Contrato ou R$ 1500,00 – o que for maior.
5
2,0% do valor do Contrato ou R$ 3000,00 – o que for maior.
6
3,0% do valor do Contrato ou R$ 6000,00 – o que for maior.

ITEM
1

2

Tabela 3 – Infrações
DESCRIÇÃO
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de
proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), quando
necessários;
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais a
qualquer funcionário da empresa ou servidores e usuários
do Senado;

GRAU

INCIDÊNCIA

6

Por ocorrência

6

Por ocorrência
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ITEM
3
4
5
6
7
8
9

10

12

DESCRIÇÃO
GRAU INCIDÊNCIA
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins
5
Por ocorrência
diversos do objeto do Contrato
Recusar-se a cumprir determinações formais da
Fiscalização, inclusive para execução de serviços, sem
5
Por ocorrência
motivo justificado;
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
Por dia e por
4
caso fortuito, os serviços contratuais;
tarefa designada
Fornecer informação pérfida sobre serviço ou substituição
4
Por ocorrência
de material licitado por outro de qualidade inferior;
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como
por caráter permanente, ou deixar de providenciar
3
Por ocorrência
recomposição complementar;
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
3
Por ocorrência
Fiscalização;
Deixar de refazer serviço não aceito pela Fiscalização, nos
prazos estabelecidos no Contrato ou determinado pela
3
Por ocorrência
Fiscalização;
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos
Por empregado e
serviços, desuniformizado ou com conduta incompatível
2
por dia
com suas atribuições e ambiente de trabalho;
Deixar de executar serviço nos prazos e horários
estabelecidos pela Fiscalização, observados os limites
2
Por ocorrência
estabelecidos por este Contrato;

PARÁGRAFO SÉTIMO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Quarto da
Cláusula Quinta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por cento) a 0,1%
(um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias,
observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto no Parágrafo Sétimo a
critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula Nona
sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor global do
contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto, considerando sempre o
maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se o prazo a partir da data limite para
apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia ou da retenção prevista no
Parágrafo Décimo da Cláusula Nona.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais
dos Parágrafos Segundo e Quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da Cláusula Décima
Segunda, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por cento)
do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena
de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente,
a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios
previstos no Parágrafo Décimo Terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo e
garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou
recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo
anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso, cobrado
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77
a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
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I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§
1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses a critério
das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste contrato,
deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias antes do término da vigência
contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__
DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL
REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 10
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XI - DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui
certificação digital ICP Brasil? ( )Sim
( ) Não
Preço
Código
Quan- Unitário
Subitem
Descrição
Unidade
SINFRA
tidade com BDI
(R$)
SFVidro temperado incolor com
m²
120
#1
00849
10 mm de espessura
SFVidro temperado incolor com
m²
50
#2
00845
8mm de espessura
SFVidro laminado incolor de
m²
60
#3
00881
8mm de espessura

Preço
Total
(R$)
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#4

SF00850

#5

SF00851

#6

SF00852

#7

SF00853

#8

SF00854

#9

SF00855

# 10

SF00856

# 11

SF00857

# 12

SF00858

# 13
# 14
# 15
# 16

SF00859
SF00860
SF00861
SF00862

# 17

SF00863

# 18

SF00907

# 19
# 20
# 21
# 22

SF00864
SF00897
SF00865
SF00866

Bucha para pivô de dobradiça
para vidro temperado
Suporte para bandeira de vidro
temperado, com ponto de giro
para dobradiça
Suporte de canto, simples, para
vidro temperado
Suporte de união, sem batedor,
para dois ou três vidros
temperados
Botão de correção para vidro
temperado
Fechadura bico-de-papagaio,
com furo, para vidro
temperado
Fechadura bico-de-papagaio,
com furo, para janela de vidro
temperado
Fechadura para porta de abrir
de vidro temperado
Contra fechadura, para
alvenaria, para porta com
fechadura 1520/9520
Contra fechadura de pressão
para porta de vidro temperado
Contra fechadura, com furo,
para porta com furo
Trinco inferior, com miolo,
para porta de vidro temperado

un

20

un

3

un

3

un

2

un

10

un

10

un

2

un

19

un

15

un

8

un

4

un

10

Mola hidráulica BTS 75R

un

60

un

10

un

4

un

8

un

8

un

59

m

100

Puxador redondo, padrão em
poliéster, para porta de vidro
temperado
Puxador H tubular em aço
inox, comprimento 45cm, para
portas de vidro temperado
Puxador em aço inox sob
medida – Tipo A
Puxador em aço inox sob
medida – Tipo B
Dobradiça superior para porta
de vidro temperado
Perfil em alumínio, tipo U abas iguais - PU 5/8" x 5/8" –
espessura 1,58mm
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# 23

SF00867

# 24

SF00868

# 25

SF00869

# 26
# 27
# 28
# 29
# 30
# 31
# 32
# 33
# 34
# 35
# 36
# 37
# 38
# 39
# 40
# 41
# 42
# 43
# 44

SF00870
SF00871
SF00872
SF00873
SF00874
SF00875
SF00876
SF00877
SF00878
SF00879
SF00880
SF00882
SF00883
SF00884
SF00885
SF00886
SF00887
SF00888
SF00889

Trilho superior em alumínio
60mm x 49,5mm, para vidro
temperado
Perfil em alumínio para
acabamento de trilho superior
Perfil guia inferior de alumínio
39,3 mm x 24 mm para vidro
temperado 10mm
Capa do Perfil Guia Inferior
“Click”
Dobradiça inferior para porta
de vidro temperado
Escova de vedação para vidro
temperado
Roldana simples para porta de
correr em vidro temperado
Roldana dupla para porta de
correr em vidro temperado
Capuchinho para trinco para
vidro temperado
Facão simples para lateral e
bandeira de vidro temperado
Fechadura de pressão para
porta de abrir em vidro
temperado
Suporte de união, com miolo,
para vidro temperado
Suporte para basculante e
pivotante de vidro temperado
Trinco central para basculante
em vidro temperado
Suporte tipo “Spiderglass” para
vidro temperado
Dobradiça automática para box
de vidro temperado
Dobradiça horizontal para
vidro basculante com trinco
Dobradiça horizontal para
vidro basculante
Fechadura elétrica para porta
de vidro temperado

m

50

m

50

m

50

m

50

un

59

m

50

un

100

un

20

un

14

un

10

un

10

un

8

un

10

un

10

un

2

un

10

un

2

un

10

un

3

Porteiro eletrônico

un

2

Acionador fixo

un

2

Mini chapinha para trinco
basculante

un

2
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4

SF00890

Puxador de latão - diâmetro
25mm

un

SF00891
SF00892
SF00893
SF00894
SF00895
SF00908

Trinco sem miolo para vidro
temperado
Tubo de alumínio quadrado
50x50

un

6

m

15

Veda fresta adesivo “E” branco

m

10

Vedapress 10mm

m

10

Regulagem de ferragens

un

200

Transporte de vidros

m²

200

# 52

SF00045

Remoção de vidro comum /
espelho

m²

# 53

SF00844

# 45
# 46
# 47
# 48
# 49
# 50
# 51

# 54
# 55
# 56
# 57
# 58
# 59
# 60
# 61
# 62
# 63
# 64
# 65

SF00912
SF00157
SF00846
SF00158
SF00909
SF00910
SF00896
SF00154
SF00913
SF00914
SF00911
SF00156

Instalação de vidro (comum,
temperado, aramado ou
laminado) reaproveitado
Instalação de espelho
reaproveitado
Vidro liso comum transparente
4mm
Vidro liso comum transparente
5mm
Vidro liso comum transparente
6mm
Vidro fantasia 4mm (canelado,
martelado, pontilhado e miniboreal)

300

m²

150

m²

20

m²

150

m²

300

m²

150

m²

5

Vidro fumê/bronze 5mm

m²

20

Vidro fumê / bronze temperado
10mm

m²

10

Espelho cristal, e=5 mm

m²

100

Espelho fumê/bronze 6mm
lapidado
Finesson (parafuso de fixação
francês)
Recuperação de massa em
esquadria metálica
Substituição da calafetação
com selante

m²

20

un

150

m

1000

m

300
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# 66
# 67
# 68
# 69
# 70
# 71
# 72
# 73
# 74
# 75
# 76
# 77
# 78
# 79
# 80
# 81
# 82
# 83

# 84

# 85
# 86
# 87

SF00847
SF00848
SF00152
SF00035
SF00165
SF00899
SF00900
SF00901
SF00902
SF00903
SF00904
SF00905
SF00906
SF00004
SF00049
SF00051
SF00053
SF00055
SF00057
SF00060
SF00063
SF00066

Corte em vidro ou espelho
reaproveitado
Lapidação de vidro / espelho
reaproveitado

m

30

m

15

Baguetes metálicos

m

500

Remoção de película

m²

380

Película jateada

m²

150

Pivô para dobradiça inferior
(Montagem com a 1103-TQ)
Dobradiça direita inferior
excêntrica
Dobradiça esquerda inferior
excêntrica
Dobradiça pivotante inferior
com trinco
Carrinho para porta de correr 1
roldana e 2 furos
Carrinho para porta de correr 2
roldanas e 2 furos
Carrinho para porta de correr
com roldana côncava
Guia de nylon para porta de
correr
Projetos de segurança do
trabalho

un

10

un

4

un

4

un

4

un

6

un

6

un

4

un

10

un

20

Andaime tubular (aluguel/mês)

m/ mês

10

m

100

m/ mês

10

m/ mês

10

m²

50

un

5

m²/mês

3

un

10

Corda de poliamida 12 mm
tipo bombeiro, para trabalho
em altura
Escadas de acesso para
andaime tubular
Guarda-corpo com rodapé para
andaime tubular
Isolamento de obra com tela
plástica com malha de 5mm e
estrutura de madeira
pontaleteada
Kit para montagem de dois
olhais
Piso metálico para andaime
tubular
Ponto de ancoragem

263
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

# 88
# 89
# 90

SF00067
SF00068
SF00821

Sapatas e rodízios para
andaime tubular
Sistema Guarda-corpo-Rodapé
(GcR) metálico
Plataforma de trabalho aéreo
articulada

conj/mês

20

m/ mês

10

dia

10

VALOR TOTAL (R$)
Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo a
numeração constante no edital.
A proposta de preços deverá indicar, de forma individualizada, o valor e o índice de BDI adotado
para cada item previsto na planilha constante do Anexo 10 do edital.
A licitante vencedora também deverá apresentar a composição analítica do BDI, conforme acórdão
Plenário 2369/2011, TC 025.990/2008-2 (TCU) e Ato do Primeiro Secretário nº 2 de 2016 do
Senado Federal (fórmula abaixo). Ressalta-se que a licitante deverá apresentar a composição para
todos os índices de BDI adotados, incluindo o BDI reduzido para mero fornecimento.

𝐵𝐷𝐼 = [

(1 + (𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺))(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)
− 1] × 100
(1 − 𝐼)

Onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em Edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde à remuneração bruta do construtor;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins,
CPRB e ISS).
A taxa de Bonificação e Despesas Diretas (BDI) apresentada pela licitante não poderá ser superior
à indicada no Anexo 2 – Planilha Orçamentária, tendo em vista o disposto no Ato do Primeiro
Secretário nº 2 de 2016 do Senado Federal e Acórdão 2622/2013 – Plenário TCU.
Itens com valor muito discrepante em relação ao valor pesquisado pelo Senado Federal ou índices
de BDI adotados acima do utilizado pelo Senado Federal deverão ser justificados.
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O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá ser
encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
ANEXO 11
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições contidas
no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia contratual
previstas na minuta de contrato.

Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo FORNECEDOR
SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas na minuta do contrato,
as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se restringem aos termos
estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________

Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
(Processo nº 00200.003737/2019-46)
ANEXO 12
PRANCHAS GRÁFICAS E FOTOS ILUSTRATIVAS
FOTOS ILUSTRATIVAS DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO
Edifício Principal e Anexo I

Anexo 1

Ed. Principal

Anexo II – Bloco A
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Anexo II - Bloco B

Anexo II – Bloco C

Coordenação de Transportes
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Bloco 14

Bloco 16

Bloco 11
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Bloco 13

Bloco 12

Bloco 13
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Bloco 18

Bloco 02

Bloco 07
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Bloco 08

Bloco 09

Bloco 04
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Bloco 06

Bloco 14

Bloco 10
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Bloco 09

Bloco 05

Bloco 03
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Bloco 01

Residência Oficial – Bloco D

Residência Oficial – Blocos C e G
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Residência Oficial da Presidência

Bloco 15

Bloco 21

Casa de Máquinas 2
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Casa de Máquinas 3

Túnel do Tempo
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Unidade Infrabasilar (Casa de Máquinas 1)

PRANCHAS GRÁFICAS ESQUEMÁTICAS
1. As plantas abaixo ilustram os principais edifícios do SENADO, localizados na Praça dos
Três Poderes e adjacências, na SQS 309 e SHIS QL 12.

Figura 1 – Complexo Arquitetônico do Senado Federal – Praça dos Três Poderes e
Adjacências
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Figura 2 – Residências Oficiais – SQS 309

Figura 3 – Residência Oficial da Presidência
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2019
ANEXO 13
(Processo nº 00200.003737/2019-46)

MODELO DE DESIGNAÇÃO DE PREPOSTO
Titular: _______________, brasileiro___, RG_________, CPF____________.
Substituto(s): ________, brasileiro___, RG_________, CPF____________.
A empresa ____, sediada/filial na [endereço], Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº [CNPJ], neste ato representada por seu Diretor-Presidente, abaixo assinado, nomeia e constitui
como seus Prepostos os funcionários, acima qualificados, para bem representá-la perante o Senado
Federal no âmbito do Contrato nº __/20__, durante todo o período de vigência contratual e
prorrogações legais, se houver.
Nos eventuais impedimentos ou ausências do Preposto Titular, a representação será
realizada pelo(s) Preposto(s) Substituto(s).
Os Prepostos acima designados têm poderes bastantes e suficientes para receber e
enviar – sempre por escrito – comunicações, notificações, reclamações e outros documentos,
reportar-se à Fiscalização do Contrato sempre que necessário, debater assuntos administrativos e
contratuais, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, assinar e rubricar atas,
comunicações e outros documentos, recorrer de qualquer instância administrativa, entregar
documentos, requerer informações e providências, formular solicitações, registrar e controlar a
assiduidade e a pontualidade dos ocupantes dos postos de trabalho e orientá-los no que couber,
providenciar os livros de ocorrências e mantê-los permanentemente atualizados, requer
internamente à empresa a adoção das providências que se façam necessárias para a plena execução
contratual e para a correção das falhas detectadas, podendo enfim, praticar todos os atos necessários
e implícitos ao fiel, pleno e perfeito desempenho da presente designação.

Brasília-DF, __ de ____ de 20__.

_____________________________________
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