
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA (T.R.) 

 

1) OBJETO 

1.1 O presente termo tem por finalidade definir os critérios, condições e as especificações 

para os serviços de instalação e fornecimento de: 950 m² de parede de gesso acartonado; 

190 m² de forro em placas de gesso acartonado; 510 m de rodapé em poliestireno; 510 

m² de remoção de paredes de placas de gesso; 260 m² de remoção de forros de placa de 

gesso acartonado; 320 m² de remoção de trama metálica para forro de placas de gesso 

acartonado; 1900 m² de aplicação e lixamento manual de massa corrida PVA em paredes; 

1900 m² de pintura manual de fundo selador acrílico, 1900 m² de pintura látex acrílica de 

ambientes internos; 190 m² de aplicação e lixamento manual de massa corrida PVA em 

tetos; 190 m² de pintura manual de fundo selador acrílico para tetos, 190 m² de pintura 

látex acrílica ambientes internos de tetos. 

A serem executados em espaços diversos nas edificações utilizadas pelas secretarias 

pertencentes à Prefeitura Municipal de Itapoá. 

 

 

2) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

2.1 Quantitativos  

 

Descrição dos Itens 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÂO 

1 950 M2 Instalação e fornecimento de parede com placas de gesso 

acartonado, branco, 12,5mmX1200mmX2400mm (drywall), para 

uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com 

guias simples, 0,5mmX70mmX3000 mm. 

2 190 M2 Instalação e fornecimento de forro em placas de gesso 

acartonado, branco, 12,5mmX1200mmX2400mm (drywall), para 

ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.  

3 510 M Instalação e fornecimento de rodapé em poliestireno, 

50mmX15mm. 

4 510 M2 Remoção de paredes de placas de gesso acartonado e perfis 

(drywall), de forma manual, sem reaproveitamento. 

5 260 M2 Remoção de forros de placas de gesso acartonado (drywall), de 

forma manual, sem reaproveitamento. 

6 320 M2 Remoção de trama metálica para forro de placas de gesso 

acartonado (drywall), de forma manual sem reaproveitamento. 

7 1900 M2 Aplicação e lixamento manual de massa corrida PVA, duas 

demãos, acabamento liso, em paredes. 

8 1900 M2 Pintura manual de fundo selador acrílico, ambientes internos, 

uma demão, em paredes. 

9 1900 M2 Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos, em 

paredes, na cor a ser definida, acabamento fosco. 

10 190 M2 Aplicação e lixamento manual de massa corrida PVA, duas 

demãos, acabamento liso, em tetos. 



 
 
 

 

11 190 M2 Pintura manual de fundo selador acrílico, ambientes internos, 

uma demão, em tetos. 

12 190 M2 Pintura látex acrílica ambientes internos, duas demãos, em tetos, 

na cor a ser definida, acabamento fosco. 

 

 

2.2 Generalidades 

 

 A empresa contratada para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência 

deverá possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, 

utilizando materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra de boa qualidade. 

 Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações para serviços 

dessa natureza, obedecendo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT. 

  ABNT NBR15217 – 02/2018 

  Perfilados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – 

 Requisitos e métodos de ensaio. 

  ABNT NBR 15758 - 2009   

  Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos 

 executivos para montagem  

  Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes 

  Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros 

  Parte 3: Requisitos para sistemas usados como revestimentos 

  ABNT NBR 16831:2020 

  Chapas de gesso diferenciadas para drywall — Classificação e requisitos 

 

 A empresa contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência 

técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo equipamento de segurança 

e materiais necessários a uma execução perfeita dos serviços, desenvolvida com 

segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos. 

 Todos os processos construtivos, serviços e materiais deverão atender as seguintes 

premissas: estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos 

 processos convencionais; execução de regularização de base em condições perfeitas 

para a aplicação de materiais de acabamento; utilização de materiais de 1ª qualidade e 

mão de obra especializada; normas de segurança. 

 Estas especificações constituem a referência com relação aos serviços a serem 

executados e materiais a serem empregados.  

 Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e serão 

submetidos à Fiscalização, que poderá impugnar seu emprego quando em desacordo 

com especificações, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados nas obras.  

  A Contratada deverá verificar todas as medidas no local da obra, antes do início dos 

serviços, e qualquer divergência encontrada deverá ser comunicada, por escrito, ao 

Contratante, que se pronunciará também por escrito, para que sejam tomadas as 

 providências necessárias. 



 
 
 

 

 A Contratada deverá fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, 

equipamentos e ferramentas suficientes e em condições de uso, contratar mão de obra 

treinada e qualificada, devendo ainda manter em serviço uma equipe homogênea e 

 suficiente de operários, que assegurem uma marcha satisfatória de todas as etapas dos 

serviços. 

 O Contratante, através da Fiscalização, poderá exigir a inclusão de pessoal que julgar 

necessário para a execução direta, para o bom desempenho dos serviços e fornecimento 

de informações.  

 Os funcionários pertencentes ao quadro da empresa contratada deverão portar 

identificação individual para acessar os locais de execução dos serviços. 

A Fiscalização poderá, com a devida motivação, solicitar da Contratada a substituição, o 

remanejamento e até a retirada do local dos serviços de funcionários do quadro da 

 Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos serviços. 

A Contratada deverá dispor de todos os equipamentos e sistemas de proteção individual 

e coletiva nos locais de execução dos serviços e em todas as frentes de trabalho, de 

modo a atender plenamente às necessidades dos serviços e à legislação em vigor. 

A empresa contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que efetuar, de acordo com estas especificações, demais documentos 

 técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realização dos referidos 

trabalhos. 

 

2.3 Instalação das divisórias de gesso acartonado 

 

 A empresa contratada deverá fornecer e instalar, nos locais indicados pelo setor 

competente da Prefeitura Municipal de Itapoá, paredes divisórias em gesso acartonado, 

montadas e completamente acabadas, emassadas, lixadas e pintadas com tinta acrílica 

semibrilho de 1ª qualidade, nas mesmas cores existentes nos locais, e nos dois lados, 

totalmente estruturadas em perfis de aço zincado, com 9cm de espessura.  

 Todas as paredes divisórias deverão permitir a instalação de eletrodutos embutidos para 

passagem da fiação de interruptores, tomadas, redes de dados e telefonia.  

 As superfícies das divisórias de gesso acartonado serão, após sua instalação, 

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que 

receberão. 

 Serão aplicadas duas demãos de Massa Acrílica/PVA ao longo das faces das divisórias de 

gesso, com lixamento antes da aplicação e entre as demãos, de modo a manter a 

continuidade das superfícies, garantindo a planeza, perfeição e o aspecto original de 

 paredes contíguas. 

 As divisórias de gesso receberão, então, pintura com 2 (duas) demãos de tinta acrílica. 

 As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverão 

ter as devidas correções com massa à base de PVA. 

 Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta de 

superfícies não destinadas a pintura. 



 
 
 

 

 As tintas a serem empregadas serão fornecidas pelo próprio prestador dos serviços, e 

deverão ser usadas nas cores originais de fábrica devendo ser evitado misturas, salvo 

autorização expressa da Fiscalização. 

2.4 Instalação do forro em placas de gesso acartonado 

 

 A empresa contratada deverá fornecer e instalar, nos locais indicados pelo setor 

competente da Prefeitura Municipal de Itapoá, forro em gesso acartonado, montadas e 

completamente acabadas, emassadas, lixadas e pintadas com tinta acrílica semibrilho 

de 1ª qualidade, na cor Branca ou outra cor conforme autorização expressa da 

Fiscalização. 

 A fixação das placas na laje deve ser feita totalmente estruturadas em trama metálica 

para forro de placas de gesso acartonado por meio de canaletas/guias, cantoneiras, 

 reguladores e tirantes com aparafusamento por meio de buchas e parafusos.  

 

2.5 Instalação do rodapé de poliestireno 

 

 A empresa contratada deverá fornecer e instalar, nos locais indicados pelo setor 

competente da Prefeitura Municipal de Itapoá, rodapé em poliestireno com altura de 

50mm. 

 A instalação deverá ser feita com cola de poliuretano e prego de aço 13x15 sem cabeça 

ou bucha e parafuso de fixação ou conforme instrução do fabricante. 

 Após a instalação de todas as barras, deverá ser aplicada massa de acabamento nos 

furos e juntas, entre os rodapés e a parede deverá ser aplicado silicone calafetador a 

base d’água de forma a corrigir as imperfeições da alvenaria, o silicone calafetador 

escolhido deverá possuir alta flexibilidade e permitir que possa ser pintado. 

 

2.6 Remoção de paredes e forro de placas de gesso acartonado e perfis (drywall). 

  

 A empresa contratada deverá efetuar a remoção de paredes e forro de placas de gesso 

acartonado (drywall), bem como a trama metálica de fixação das placas de gesso, de 

forma manual, sem reaproveitamento. 

 Durante a execução deste serviço, a área deverá ser sinalizada de forma adequada, 

como também deverá ter o seu acesso restrito, permitindo apenas pessoas com uso dos 

EPI's cabíveis para tal execução. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na 

execução dos serviços de demolições e remoções atenderão às especificações do  

projeto, bem como às prescrições da NBR 5682. 

 A CONTRATADA deverá promover a limpeza da área após a conclusão deste serviço, 

evitando o acúmulo de entulho no local. 

 

2.7 Pinturas 

 

 Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, retocadas 

se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas 

destinadas.  



 
 
 

 

 A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Toda 

vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova 

e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.  

 As pinturas, serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos 

ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta 

estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.  

 Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta 

em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, 

ferragens, etc.), todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, 

para evitar respingos.  

 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, convindo observar um intervalo mínimo de 4 horas entre 2 (duas) demãos 

sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Só serão 

aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem pré-

determinadas seguir padrão existente ou orientação da FISCALIZAÇÃO, sendo que 

deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica. 

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação 

particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas quando necessário, tintas de 

base, selador ou fundo próprio em 1 demão, ou tantas quanto necessárias para obter-

se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.  

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à 

cor, textura, tonalidade e brilho.  

 No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, 

sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e 

às recomendações dos fabricantes.  

 Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.  

 

2.8 Aplicação e lixamento manual de massa corrida PVA 

 

 A empresa contratada deverá efetuar a aplicação e lixamento manual de Massa corrida 

PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base de dispersão 

aquosa, para uso interno, em conformidade à NBR 15348:2006; 

 O Lixamento deverá ser executado com lixa em folha para parede ou madeira, número 

120. 

 A superfície a ser aplicada a massa corrida PVA deve estar limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado; 

 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

 

 



 
 
 

 

 

3) CUSTO ESTIMADO 

 

4) JUSTIFICATIVA 

A presente contratação visa a elaboração de uma Ata de Registro de Preços da qual constem 

a prestação de serviços de fornecimento e instalação de paredes e forro em gesso acartonado, 

rodapés em poliestireno, bem como a remoção sem reaproveitamento de paredes e forros de 

placas de gesso acartonado e perfis (drywall), nas diversas secretarias da Prefeitura Municipal 

de Itapoá, considerando que é comum a demanda dos serviços acima mencionados nos 

espaços das diversas edificações utilizadas pelas secretarias pertencentes à Prefeitura 

Municipal de Itapoá, devido às constantes redistribuições de espaços e mesmo à deterioração 

de divisórias instaladas nos locais em que serão executados os serviços. 

Assim, estando à Prefeitura Municipal de Itapoá com uma ata de registro de preços em vigor, 

sempre que surgir a necessidade de prestação dos serviços já aqui mencionados, o que ocorre 

com muita frequência, já estaremos prontos para atender às demandas com rapidez e 

eficiência, facilitando sobremaneira a administração das Secretarias e interferindo 

diretamente no bom atendimento aos munícipes desta cidade.  

 

5) DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.01 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Expedir a Ordem de Serviço no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da emissão 

da nota de empenho; 

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos serviços contratados e 

providenciar a autorização para o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho; 



 
 
 

 

c) Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga 

de materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas; 

d) Manter atualizados os documentos próprios dos registros de serviços que tenham sido 

realizados pela CONTRATADA; 

e) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 

por parte desta; 

f) Manifestar-se sobre cada uma das medições dos serviços executados pela CONTRATADA; 

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após cada medição, os serviços prestados 

pela CONTRATADA; 

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para reparar, 

corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 

realizados em desacordo com as regras deste contrato; 

i) Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas 

neste contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de 

forma injustificada, a irregularidade; 

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados 

quando da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte desta; 

k) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 

l) Analisar e decidir, após comunicação formal da contratada, eventuais inconsistências dos 

projetos em relação às normas técnicas e legislação vigente; 

m) Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura 

de acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos neste contrato e nas demais regras 

a ele aplicadas; 

 

6.02 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

a) Realizar o objeto nas condições, preços e prazos pactuados, nos termos do edital da 

licitação, seus Anexos e sua proposta;  

b) Fornecer todos os materiais para o serviço, conforme especificação da proposta, e entregá-

los devidamente acabado conforme Termo de Referência e seus anexos;  

c) Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação 

dos Gestores/Fiscais do Contrato, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições 

ou irregularidades resultantes da execução ou do material empregado;  

d) Providenciar, quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a execução 

dos serviços, taxas incidentes, matrícula específica para os serviços e o certificado de taxa de 

contribuição para acidentes de trabalho, junto aos órgãos competentes;  

e) Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;  

f) Executar os serviços objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT e dos fabricantes 

dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira qualidade; 

g) Comunicar imediatamente aos contratantes, eventuais inconsistências das solicitações das 

secretarias em relação às normas técnicas e legislação vigente;  



 
 
 

 

h) Manter no local pessoal especializado e demais elementos necessários à perfeita execução 

dos serviços;  

i) Fornecer todo o equipamento necessário, tais como ferramentas, maquinaria e 

aparelhamento adequado à execução dos serviços;  

j) Providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local dos serviços durante 

toda a execução e até o final;  

k) Arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mão de obra, distribuição, 

tributos e demais encargos incidentes sobre os serviços contratados;  

l) Assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de 

material, mão de obra, aparelhos e equipamentos necessários para a boa e perfeita execução 

dos serviços contratados;  

m) Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos 

ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por estes ao 

contratante ou a terceiros;  

n) Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do contrato; 

o) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar 

todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas;  

p) Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato, não podendo ser arguido, para 

efeito de exclusão de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder à fiscalização ou 

acompanhamento da execução dos referidos serviços;  

q) Arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, 

administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto do contrato;  

r) Responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos serviços, bem como por 

eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo;  

s) Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação, exigidas para a contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

t) Assumir como exclusivamente seus, as despesas e responsabilidade pela coleta, transporte 

e destinação final em local apropriado, dos resíduos provenientes da execução dos serviços 

objeto do contrato. 

 

6) PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão estar concluídos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da ordem de serviço, admitindo-se prorrogação, desde que 

previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente. 

 

 

7) CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 

Para a seleção da proposta mais vantajosa, será utilizado o critério do menor preço global. 



 
 
 

 

Julgamos ser mais vantajoso a Prefeitura Municipal de Itapoá que os serviços constantes neste 

termo de referência sejam executados pela mesma empresa, tendo em vista tratar-se de 

serviços afins, que na maioria das vezes, deverão ser executados em conjunto. 

 

 

8) SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

 

O presente Termo de Referência foi confeccionado pelo Departamento de Engenharia da 

Secretaria de Planejamento Urbano de Itapoá-SEPLAN. 

 

 

9) GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A gestão e fiscalização da contratação será feita pela Secretaria de Administração, na pessoa 

da servidora Joselene Gonçalves do Nascimento Cunha, CPF 987.496.849-49. 

A Fiscalização Técnica do contrato será feita pelo servidor da Secretaria de Infraestrutura, 

Alcides dos Santos Júnior, CPF - 055.815.019-55 Engenheiro civil CREA/SC 178012-0, 

Coordenador de Execução e Fiscalização de Obras Públicas. 

 

10) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As descrições contidas neste Termo de Referência buscam dar aos participantes do processo 

licitatório subsídios à elaboração de suas propostas e delinear o método executivo, preço 

estimado dos serviços, prazo de execução, bem como as exigências quanto a qualidade da 

execução dos serviços. 

As dúvidas técnicas serão esclarecidas pelo Servidor Décio Furtado de Souza Júnior, Diretor de 

Urbanismo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Itapoá. 

Telefone de contato (0XX47) 3443-8834. 

E- mail: urbanismo@itapoa.sc.gov.br 

 

 

 

_________________________ 

Décio Furtado de Souza Jr. 

Diretor do Departamento de Engenharia 

CAU A192350-1 
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