
Embrapa Suínos e Aves

Memorial

MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUAÇÕES EM SALAS DE CRECHE PARA SUÍNOS

1.    OBJETIVO

Contratação de serviços de empresa do ramo da construção civil, em regime de empreitada global
(material e mão-de-obra), para ADEQUAÇÕES EM SALAS DE CRECHE PARA SUÍNOS,
pertencentes à EMBRAPA SUÍNOS E AVES, situada no Município de Concórdia – SC.

2. OBJETO

Trata-se da execução dos seguintes serviços:

- Serviços de demolição em concreto;

- Adequações em piso em concreto simples e blocos de concreto estrutural

- Serviços de pintura

A execução dos serviços seguirá rigorosamente as especificações descritas neste Memorial Descritivo.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e as suas dimensões, medidas em escala, as cotas
dos desenhos sempre prevalecerão.

3.2 Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações prevalecerão sempre os primeiros.

3.3 Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas especificações, assim
como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem dos desenhos,
serão interpretados como fazendo parte do projeto.

3.4 As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverão ser comprovadas no local,
prevalecendo sempre estas últimas.

3.5 Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nestas especificações, poderá ser feita sem
autorização por escrito da fiscalização das obras. A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito
em desacordo com os desenhos e Especificações fornecidos.
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3.6 As alterações deverão ser cadastradas pela contratada, com elaboração de desenhos “as built” (como
construídos) cujos originais serão entregues à Contratante.

3.7 O material a empregar, assim como a mão-de-obra, deverão ser de primeira qualidade objetivando um
acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas condições.

3.8 Em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, através de determinada marca,
tipo, denominação ou fabricação, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar”, a critério da
fiscalização da Embrapa.

3.9 A comunicação oficial entre a Contratada e a Contratante é o Diário de Obras que deverá ser
preenchido diariamente.

3.10 A constatação do emprego de concreto ou argamassa com traço com teor de cimento ou de cal
inferior ao especificado obrigará a empreiteira a demolir todo o serviço já executado, qualquer que seja o
seu estágio, e a executá-lo com o traço correto.

INSTALAÇÃO DA OBRA4. 

4.2 ART

Será exigida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução da obra, que deverá ser
apresentada antes do início dos serviços.

4.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

A Contratante fica responsável pelas instalações provisórias de água e energia elétrica.

ADEQUAÇÕES EM SALAS DE CRECHE PARA SUÍNOS5. 

Trata-se de ADEQUAÇÕES EM DUAS SALAS DE CRECHE
PARA SUÍNOS COM 100M² CADA.

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES5. 

Todo o piso de concreto existente deverá ser removido e destinado como resíduo de demolição.

Todas as divisórias em concreto existentes deverão ser removidas.
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PAVIMENTAÇÃO5. 

Após a remoção de todo o piso, deverá ser reconstruído piso em concreto simples 40MPa, com a
execução de fossos de 40cm de profundidade, conforme projeto. Nesses fossos serão posteriormente
encaixadas elementos de piso vazado de concreto, de maneira que deverão ser previstos detalhes para
encaixe.

PAREDES5. 

Deverão ser feitas todas as correções necessárias na alvenaria com o uso de: tijolos cerâmicos bem
cozidos, 6 furos (14x19x39cm), assentados a cutelo (1/2 vez). Os tijolos deverão ser de primeira
qualidade, leves, duros e sonoros, com furos bem uniformes, obedecendo as dimensões e aos
alinhamentos determinados no projeto. Se as espessuras indicadas forem alteradas por ocasião das
dimensões dos tijolos a empregar, poderão ser feitas as modificações necessárias desde que haja
aprovação pela Fiscalização.

A argamassa a ser utilizada no assentamento deverá ser de cimento, aditivo plastificante e areia, no traço
1 parte de cimento, 5 partes de areia e 10 % de aditivo sobre a água de amassamento, ou do tipo
industrializada, a qual já vem preparada para a aplicação. Normalmente as argamassas prontas substituem
em uma única camada todas as camadas convencionais de revestimento.

Não serão permitidos andaimes de madeira apoiados ou fixados nas paredes; devem ser utilizados
andaimes metálicos removíveis.

Todos os vãos de portas, janelas e quaisquer outras aberturas que não estiverem especificados, deverão
ser realizadas vergas e contravergas de concreto armado fck 20 MPa, utilizando-se de duas barras de 10
mm, ultrapassando 30 cm do vão nos dois lados, e = 10 cm de concreto.

Será empregado o revestimento com argamassa, nas paredes internas e externas, sendo este, aplicado em
2 camadas: uma camada de chapisco no traço 1:3 (cimento e areia média) para aumentar a aderência da
camada de reboco à parede; e outra camada de reboco único no traço 1:3 com adição de aditivo
impermeabilizante do tipo Sika® ou equivalente.

A cada fase de aplicação deve-se molhar previamente a parede superficialmente, favorecendo desta forma
a cura da argamassa. O tempo de cura do reboco é da ordem de 10 a 15 dias.

No teto deverão ser fechados os vãos existentes com a utilização de tavelas cerâmicas, e posterior
pintura.

PINTURAS5. 

Todas as superfícies com revestimento em reboco interno receberão como acabamento final tinta acrílica
Premium semi-brilho. A tinta utilizada será de primeira qualidade.

A fiscalização deve ser consultada e aprovar a cor da tinta a ser utilizada, devendo a Contratada realizar
amostras nas paredes de aplicação com dimensão mínima de 1x1m, antes da aplicação final da tinta.

Serviços preliminares

As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, isenta de partículas soltas, óleos,
graxas, mofo ou qualquer outro tipo de sujeira.
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O número de demãos, preparo de fundo com selador específico para o tipo de tinta a ser utilizado, e
regularização das superfícies através de aplicação de lixa deverão ser aquelas que corresponderem ao
correto e bom acabamento final.

Pintura interna

Internamente as paredes receberão pintura com tinta acrílica semi-brilho.

Após a cura do reboco, aplicar uma camada de selador acrílico. Se necessário aplicar fundo preparador de
paredes. Para regularização da superfície será aplicada massa acrílica que deverá ser perfeitamente
lixada. Após o preparo da superfície, aplicar duas a três demãos de tinta acrílica semi-brilho até obter um
bom cobrimento e acabamento uniforme. Seguir as instruções do fabricante quanto à diluição da tinta.

Preparo das superfícies internas e execução da pintura:

limpeza da superfície com pano seco, aspirador ou vassoura;
limpeza da superfície com pano úmido;
deixar secar;
correção das superfícies com massa acrílica ou reboco, quando necessário;
aplicar uma demão de selador;
aplicar a tinta acrílica com rolo e pincel em tantas demãos quantas forem necessárias parabom
acabamento final da superfície. As tubulações de esgoto pluvial serão de PVC branco específico
para o uso e deverão seguir o dimensionamento e inclinações constantes em projeto.

Deverá ser prevista a escavação para colocação da tubulação, o assentamento da mesma em lastro de brita
e posterior reaterro da vala.

DISPOSIÇÕES FINAIS6. 

Para a apresentação da proposta, a proponente deverá vistoriar o local para conhecimento dos serviços a
serem executados.

Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade e ter aprovação prévia por parte da Contratante, assim
como qualquer alteração ou substituição que venha a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos
serviços.

Deverá ser executada, durante o andamento da obra, periódica remoção de entulho e detritos, os quais se
acumulem no canteiro, de modo a manter o local sempre em ordem.

Os serviços serão acompanhados pela fiscalização da Contratante, podendo a mesma impugnar qualquer
trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a Contratada obrigada a demolir ou refazer
qualquer trabalho rejeitado pela Contratante, sem qualquer ônus para a mesma.

No orçamento, deverão estar inclusas no preço global proposto, todas as despesas e custos concernentes à
execução das obras e/ou serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão-de-
obra, necessários, para os projetos constantes das especificações, encargos trabalhistas e sociais, taxas,
impostos, ferramentas, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças
inerentes à especialidade e atributos, e tudo mais que for necessário para a perfeita e cabal execução dos
serviços. 

Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados, porém inerentes e
necessários ao bom andamento da obra e ao objetivo do projeto, serão considerados como descritos,
quantificados e de inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim, futuros aditivos.
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Documento assinado eletronicamente por Jefferson de Santana Jacob, Supervisor, em
12/12/2019, às 15:41, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 3592661 e o código CRC 043AC723.

Referência: Processo nº 21202.002257/2019-18 SEI nº 3592661
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EMPRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Mês referência SINAPI: 10/2019
Data orçamento:DEZEMBRO/2019
BDI Adotado: 25,00%

Nº Ref. Código Especificação  Qtde.  Unid.  Material  Mão de Obra 
 Mat. e M. 

O. 
 Material  Mão de Obra  Mat. e M. O. 

1

1.1 SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 CR 455,29
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20,12          m³ 341,47           227,64            569,11       6.871,32                      4.580,88                        11.452,20                      455,29             

1.2 SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPRO M2 C 15,95
VEITAMENTO. AF_12/2017

200,00         m² 11,96             7,98                19,94         2.392,80                      1.595,20                        3.988,00                        15,95               

1.3 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 25,00          H 65,51             43,67              109,18       1.637,70                      1.091,80                        2.729,50                        87,34               

10.901,82R$               7.267,88R$                    18.169,70R$                  18.169,70R$   

2

2.1 SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V
ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

60 m² 47,544 31,70              79,24         2.852,64                      1.901,76                        4.754,40                        63,39               

2.2 SINAPI 87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 M2 AS 40,89
9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

9,72 m² 30,666 20,44              51,11         298,07                         198,72                           496,79                           40,89               

2.3 SINAPI 94224
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/20 

62,52 m² 16,308 10,87              27,18         1.019,58                      679,72                           1.699,30                        21,74               

4.170,29R$                 2.780,20R$                    6.950,49R$                    6.950,49          

3

3.1 SINAPI 68325
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, 
ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE 
DE POLIURETANO

201,23         m² 34,07             22,72              56,79         6.856,71                      4.571,14                        11.427,85                      45,43               

6.856,71R$                 4.571,14R$                    11.427,85R$                  11.427,85        

4

4.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

427,00         m² 1,46               0,97                2,43           622,57                         415,04                           1.037,61                        1,94                 

4.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - 
PAREDES EXTERNAS

427,00         m² 8,20               5,46                13,66         3.499,69                      2.333,13                        5.832,82                        10,93               

4.122,26R$                 2.748,17R$                    6.870,43R$                    6.870,43          

5
5.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA          427,00 m² 1,83               1,22                3,05           781,41                         520,94                           1.302,35                        2,44                 

1,00            781,41R$                    520,94R$                      1.302,35R$                    1.302,35

44.720,82R$              -                  

Unidade: EMBRAPA SUÍNOS E AVES

Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

Retiradas e Demolições

Sub-Total

ALVENARIA

Valor Total do Grupo

Obra: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES EM SALAS DE CRECHE PARA METABOLISMO

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 

Item Material/Serviço

Valor Total do Grupo

Valor Total do Orçamento

PINTURA

Valor Total do Grupo

Serviços Finais

PAVIMENTAÇÃO

Sub-Total



Embrapa Suínos e Aves

TERMO DE REFERÊNCIA

TR nº 4/2019-CNPSA/SPS-SERV

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviços de empresa do ramo da construção civil, em regime de empreitada global
(material e mão-de-obra), para ADEQUAÇÕES EM SALAS DE

CRECHE PARA SUÍNOS, pertencentes à EMBRAPA SUÍNOS E AVES, situada no Município de
Concórdia – SC.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Necessidade de adequações em sala de creche para suínos de modo a modernizar a estrutura necessária
para abrigar gaiolas de creche para suínos utilizadas em experimentação em metabolismo de suínos.

4. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta deve conter planilha orçamentária conforme modelo fornecido pela Embrapa, sendo máximo
o preço estimado de R$44.720,82.

- Cronograma físico-financeiro, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 60 dias do início dos
serviços.

A previsão de início dos serviços é no mês de fevereiro de 2020.

A Proposta de Preços (modelo em anexo ) deverá ser apresentada, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa, sem alternativas, opções, emendas,
ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas
pelo representante legal da proponente, contendo os dados e condições abaixo:

Nome ou razão social da licitante, CNPJ/MF, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail)/Home Page, dados bancários (nome e número do banco e da agência e nº da
conta corrente e de preferência, se cliente for, junto ao Banco do Brasil), bem como: nome, estado civil,

SEI/EMBRAPA - 3592750 - Termo de Referência https://sistemas.sede.embrapa.br/sei/controlador.php?acao=document...

1 of 3 12/12/2019 17:23



profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, de seu representante legal, para fins
de assinatura do contrato;

Preço unitário e global da proposta em algarismos e por extenso;

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data da sessão
pública de recebimento da proposta de preços. A ausência desta indicação será entendida como aceitação
tácita dessa condição;

Declaração expressa de que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem
se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

Declaração de que o preço proposto será fixo e irreajustável;

Garantia de qualidade e de substituição das peças e garantia dos serviços a serem prestados à Embrapa,
conforme definido no Memorial descritivo;

Com o objetivo de evitar a desclassificação da proposta, é importante que as licitantes preencham suas
propostas de acordo com o modelo apresentado em anexo.

6. CRITÉRIOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA

O critério para classificação das propostas será o menor preço.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após 30 e 60 dias, mediante o cumprimento das etapas contidas no
cronograma físico financeiro emitido pela proponente e efetivamente executado.

5. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA PARTICIPAÇÃO:

Certidão Negativa de INSS
Certificado de Regularização do FGTS
Se tiver SICAF - informar o nº do CNPJ na proposta
Consulta ao CADIN (será consultado pela  Embrapa - Suínos e Aves)

Sobre os valores de bens e/ou serviços constantes do Anexo I da Instrução Normativa SRF/MF n°
1234/2012,  a Embrapa reterá, na fonte,  o percentual correspondente ao IRP, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP.  O percentual a ser aplicado referente aos tributos deverá ser destacado no documento fiscal,
pelo seu emitente". Não  optante pelo simples.

Documento assinado eletronicamente por Jefferson de Santana Jacob, Supervisor, em
12/12/2019, às 15:39, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 3592750 e o código CRC 6621BF7C.

Referência: Processo nº 21202.002257/2019-18 SEI nº 3592750
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