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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Os serviços previstos no presente Termo de Referência, para fins desta licitação, contém o 

conjunto dos elementos técnicos necessários e suficientes com precisão adequada para definição do 

objeto licitado. 

 

2. OBJETO 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto É “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS REFERENTE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE 

PONTES EM MADEIRA NO MUNICÍPIO JUSCIMEIRA/MT” conforme planilha de 

descrição e quantificação descrita neste Termo de Referência. 

 

Item Qde 
Cod. 

TCE 
Und. Descrição 

Preço 

Unitário  

Expectativa 

Total SRP 

1 500 00015843 M² 

SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO 

DE ASSOALHO EM PONTE DE 

MADEIRA 

101,48 50.740,00 

2 500 0001248 M² 

SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO 

DE RODEIRO EM PONTE DE 

MADEIRA 

104,71 52.355,00 

3 500 0001253 M 

SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA 

CORPO – TIPO II EM PONTE DE 

MADEIRA 

100,91 50.455,00 

4 200 0001247 M 
SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM 

PONTE DE MADEIRA 
113,26 22.652,00 

5 200 00016210 M 

SUBSTITUIÇÃO DE 

TRANSVERSINA EM PONTE DE 

MADEIRA 

98,84 19.768,00 

6 200 0001246 M 
SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA 

EM PONTE DE MADEIRA 
116,49 23.298,00 

7 50 0001250 M² 

SUBSTITUIÇÃO DE ALAS E 

TESTAS DO CAIXÃO DE ATERRO 

PARA PONTE DE MADEIRA 

123,41 6.170,50 
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8 130 0001249 M 
SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DO 

RODEIRO 
49,30 6.409,00 

9 120 205814-6 M 

SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA 

CORPO – TIPO I (PADRÃO 

SINFRA) 

87,58 10.509,60 

10 150 205676-3 M 
SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA 

CORPO – TIPO I (VIGA 25x30CM) 
100,91 15.136,50 

11 50 368598-5 M³ 
FUNDAÇÃO EM BLOCO DE 

CONCRETO AC/BC/PC 
213,62 10.681,00 

12 05 0001252 UNID 

SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO 

DUPLA (BANZO) EM PONTE DE 

MADEIRA 

9.061,56 45.307,80 

VALOR TOTAL SRP 313.482,40 

 

2.2. O Valor Total deste Termo de Referência é de R$ 313.482,40 (Trezentos Treze Mil, 

Quatrocentos Oitenta Dois Reais, Quarenta Centavos). 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

 

3.1. A execução do serviço se faz necessária devido ao grande fluxo de veículos pesados ao longo 

do ano nas áreas rurais, escoamento das safras de grãos e transporte escolar, que trafegam em nosso 

município, onde há a deterioração da pontes de madeira, sendo indispensável a reforma. A 

necessidade de melhorar a infra estrutura local para o deslocamento dos moradores entre as Zonas 

Urbana e Rural, bem como para um escoamento melhor dos produtos agrícolas que são produzidos 

e comercializados na região, onde para que o tráfego nessa região não seja interrompido e não haja 

prejuízos para as comunidades. 

 

4. MOTIVAÇÃO 

 

4.1. As administrações modernas buscam a engenharia de fornecimento de serviços essenciais com 

o máximo de produtividade e eficiência. 

Desta forma o emprego da terceirização destes serviços, desde que bem regulados, propiciam ao 

ente público a possibilidade e execução dos mesmos com economia e eficiência. Dedicando sua 

especialização no gerenciamento e controle das necessidades, sendo um motivador do trabalho que 

obedece a critérios pré-estabelecidos, de planejamento e descrição anteriores. 

 

5. DOS OBJETIVOS 

 

5.1. DOS OBJETIVOS 

5.1.1. Os principais objetivos a serem alcançados com o empreendimento são: 

5.1.1.1. Melhores condições de escoamento da produção agrícola; 

5.1.1.2. Permitir e facilitar o trafego rodoviário de veículos e o deslocamento de pedestres, bem 

como circulação de ciclistas, entre as zonas urbana e rural do município; 
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5.1.1.3. Criar Nova Rota para escoamento da produção agrícola; 

5.1.1.4. Melhoria na qualidade de vida da população da área de intervenção. 

 

6. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

6.1. As atividades serão executadas por equipes da CONTRATADA, comandadas por seus 

encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente uniformizadas e munidas de 

ferramentas, equipamentos de proteção individual – EPI’s, equipamentos de proteção coletiva – 

EPC’s e materiais de consumo necessários à execução completa das tarefas. Caberá a Secretaria de 

Infra Estrututa elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução. Os 

trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de Ordens de 

Serviço/Requisições indicando o tipo de trabalho a ser realizado, os locais de trabalho, os prazos de 

execução e o quantitativo do serviço.  

O efetivo de operários a ser utilizado, deverá ser o suficiente e adequado para a perfeita execução 

dos serviços. Seleção adequada de EPI’s em função dos riscos e conforto do trabalhador, com 

Certificado de Aprovação.  

Os uniformes deverão (atendendo a NBR 15.292 - Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade) e 

nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as inscrições “A SERVIÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA”. Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos 

trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto 

básico, sem a devida utilização dos uniformes e EPI’s e EPC’s. 

A responsabilidade de sinalização viária para execução dos serviços será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Os encarregados de equipes deverão ser devidamente capacitados quanto à 

sinalização de serviços em vias de transito de veículos. 

As equipes de roçada e serviços diversos deverão ter disponíveis redes de proteção contra arremesso 

de pedras, em quantidade igual ou superior ao número de roçadeiras em operação. 

 

6.2. MATERIAIS DE CONSUMO 

6.2.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo material necessário à 

operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, caminhões e maquinário, tais como: 

combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também de sua responsabilidade a 

manutenção das mesmas. 

 

7. FISCALIZAÇÃO 

 

7.1.  Caberá à Fiscalização da Secretaria de Infra Estrutura o acompanhamento dos trabalhos 

visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.  

7.2. A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que 

seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos 

mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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8.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos 

da legislação vigente, pela operacionalização, manutenção e conservação das áreas objeto do 

presente memorial, nas dependências do CONTRATANTE, destinadas para este fim, observando: 

 

8.1.1. Condições Gerais: 

8.1.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da 

licitação. 

8.1.1.2.  Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 

tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato. 

8.1.1.3.  Disponibilizar insumos suficientes, adequados e necessários para a manutenção das áreas, 

assim como equipamentos e ferramenta utilizado na execução das atividades objeto deste contrato. 

8.1.1.4.  Manter, prioritariamente, os veículos envolvidos indiretamente na execução dos serviços, 

como no apoio e supervisão dos serviços. 

8.1.1.5. Manter em perfeitas condições de uso as dependências (quando houver) e os equipamentos 

vinculados à execução do serviço, responsabilizando-se por eventuais extravios ou quebras. 

8.1.1.6. Identificar todos os equipamentos, ferramenta e utensílios de sua propriedade, tais como: 

ferramentas manuais, carrinhos para transporte de materiais etc., de forma a não serem confundidos 

com similares de propriedade do CONTRATANTE. 

8.1.1.7. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e limpeza dos seus equipamentos e 

ferramentas. 

8.1.1.8. Executar a manutenção corretiva de seus equipamentos e suas ferramentas, substituindo-os 

quando necessário, a fim de garantir a continuidade dos serviços. 

8.1.1.9. Os equipamentos, utensílios e móveis, pertencentes ao CONTRATANTE, e 

disponibilizados à CONTRATADA, deverão, ao término do contrato, ser devolvidos em condições 

de uso. 

8.1.1.10. Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para atender 

ao objeto do contrato. 

8.1.1.11. Do pessoal da CONTRATADA deverá zelar pela administração do seu pessoal, adotando 

as medidas necessárias ao bom desempenho do serviço. 

8.1.1.12. Manter os empregados dentro do padrão de higiene recomendado pela legislação vigente, 

fornecendo uniformes e equipamentos de proteção individual específicos para o desempenho das 

funções, sem ônus para os mesmos em conformidade com a Norma do Ministério do Trabalho e 

Emprego nº 6 (Equipamentos de Proteção Individual), regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 35 

08/06/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, tais como: aventais, calças, camisas, capas de 

chuva, botas ou tênis antiderrapantes. 

8.1.1.13. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deve manter no local de trabalho o 

número suficiente e adequado de pessoal operacional, necessário ao exato cumprimento das 

obrigações assumidas. 

8.1.1.14. Manter como responsável técnico por estes serviços, profissional de nível superior em 

áreas correlatas ao objeto contratado (engenharia, agronomia, arquitetura, gestão ambiental, 

biologia, química), devidamente inscrito no Conselho Regional, o qual deve ter condições de ser 

acionado a qualquer momento, caso seja necessário. 
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8.1.1.15. Cabe à CONTRATADA em relação ao pessoal empregado no serviço controlar a 

assiduidade e pontualidade do pessoal no serviço, comunicando imediatamente à Administração do 

CONTRATANTE eventuais alterações e atrasos e suprindo as eventuais ausências e assegurando-

lhes meios de locomoção até o local de trabalho. 

8.1.1.16. Fiscalizar e manter adequada conduta do seu pessoal nos setores de atividade, bem como, 

nas dependências do CONTRATANTE, fornecendo-lhes manual de procedimento contendo 

instruções acerca de obrigações, atos, atitudes e ações cabíveis e a serem evitadas durante o serviço. 

8.1.1.17. Responsabilizar-se pela disciplina que seus empregados deverão ter durante suas horas de 

trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, seja no 

relacionamento entre companheiros, seja no atendimento aos usuários. 

8.1.1.18. Manter no local de trabalho um representante, como responsável pelos serviços e de seu 

pessoal, o qual responderá às solicitações e contatos junto ao CONTRATANTE. 

8.1.1.19. Providenciar, ato contínuo a eventuais impedimentos, a efetiva e imediata substituição do 

mesmo por profissional de experiência equivalente ou superior, conforme previsto na Lei Federal 

no 8.666/93. 

8.1.1.20. Promover periodicamente treinamentos específicos, teóricos e práticos, para toda a equipe 

de trabalho, abordando, obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de trabalho, combate a incêndio 

e temas relacionados à execução das atividades dos funcionários. 

8.1.1.21. Nas atividades diárias, o funcionário da CONTRATADA deverá usar uniforme completo e 

limpo. 

8.1.1.22. Responsabilizar-se, em caso de greve da categoria envolvida nos serviços descritos neste 

termo de referência, pela manutenção total dos serviços contratados, para que não haja interrupção 

dos mesmos. 

8.1.1.23. Todas as determinações dadas pelo Gestor do Contrato ao representante citado serão 

consideradas como dirigidas à CONTRATADA, bem como todas as ações ou omissões desse 

funcionário, que venham a prejudicar a normalidade dos serviços. 

8.1.1.24. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

8.1.1.25. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 

normas internas de segurança, medicina do trabalho e proteção ambiental. 

8.1.1.26. Manter funcionário devidamente capacitado e qualificado para operar máquinas, 

equipamentos e implementos, em conformidade com a legislação vigente. 

8.1.1.27. Controle de Qualidade dos Serviços Prestados e uniformidade, independentemente das 

escalas de serviço adotadas. 

 

 

9. PREÇOS DE REFERÊNCIA 

 

9.1.Os valores de referência estão definidos pela Planilha Orçamentária no Anexo deste termo de 

referência. 

 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO 
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10.1. O cronograma de execução dos serviços possui os prazos definidos no Anexo, contados a 

partir da emissão da Ordem de Serviço. 

10.2. A Ordem de Serviço deverá ser assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do dia seguinte a assinatura do Contrato Administrativo. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária do ano de 2.018: 

 

02.06 – Secretaria De Infra Estrutura 

02.06.01 – Secretaria De Infra Estrutura 

02.06.26.782.0025.1010.0000 – Construção e Reforma De Pontes e Bueiros  

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

249 - Ficha 

 

 

 

Juscimeira, Mt., 21 De Setembro 2.018 

 

 

 

Diva Maria Dos Santos Gardin 

                Pregoeiro 

 

 


