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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 – OBJETO 
1.1 O município de Juscimeira, Mato Grosso, necessita contratar empresa 

especializada em prestação de serviços em rede de energia elétrica de alta, média e baixa tensão, 
para utilização por órgãos/unidades desta Prefeitura. 

 
2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO 

01 1.000 HORA/HOMEM 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E MÉDIA 
TENSÃO. 

02 300 UNID 
DESLOCAMENTO E/OU TROCA DE POSTE DE REDE ELÉTRICA DE ALTA , 
MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

03 50 UNID DERIVAÇÃO DE REDE ELÉTRICA 

04 10 UNID CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

05 2.000 HORA/HOMEM 
EXTENSÃO/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA BAIXA 
TENSÃO.  

06 1.000 HORA/HOMEM LANÇAMENTO DE CABO 

07 50 UNID COLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 

08 1.000 HORA/HOMEM DESATIVAÇÃO DE REDE ELÉTRICA 

09 10 UNID PROJETOS DE REDE ELÉTRICA 

10 1.000 HORA/HOMEM SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEO BAIXA TENSÃO 

 
3 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Os serviços de implantação de rede elétrica e deslocamento de postes de energia 
elétrica de alta, média e baixa tensão, incluindo projeto aprovado, serão prestados nos locais 
indicados pelos órgãos/unidades requisitantes da Prefeitura Municipal de Juscimeira. 

3.2. No momento em que receber a autorização para inicio da obra, a empresa 
executora deverá apresentar ART registrada no CREA, comprovando a responsabilidade técnica de 
um profissional habilitado em relação ao projeto e execução da obra. 

3.3. O inicio dos serviços deverá ocorrer imediatamente após a aprovação do projeto. 
3.4. Todos os profissionais deverão dispor de equipamentos e ferramentas adequadas 

para a execução de seus trabalhos, como também equipamentos de proteção individual. 
3.5. Manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na execução dos 

serviços, as normas legais sobre segurança, contra riscos de acidentes e uso adequado de 
equipamentos de proteção individual. 

3.6. 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. 
 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 
 

 

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 210, BAIRRO: CAJUS - FONE/FAX: (66) 3412-1371 
ADMINISTRACAO@JUSCIMEIRA.MT.GOV.BR | CEP: 78810-000 - JUSCIMEIRA-MT. 

 

3.7. 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. 

3.8. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de 
contingência para situações emergenciais. 

3.9. 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. 

3.10. Manter, prioritariamente, os veículos envolvidos indiretamente na execução dos 
serviços, como no apoio e supervisão dos serviços. 

3.11. Do pessoal da CONTRATADA, deverá zelar pela administração do seu pessoal, 
adotando as medidas necessárias ao bom desempenho do serviço. 

3.12. 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. 

3.13. 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. 

3.14. Manter como responsável técnico por estes serviços, profissional de nível 
superior em áreas correlatas ao objeto contratado (engenharia), devidamente inscrito no 
Conselho Regional, o qual deve ter condições de ser acionado a qualquer momento, caso seja 
necessário. 

3.15. 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. 

3.16. 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. 

3.17. 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. 

3.18. 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. 

3.19. 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. 
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3.20. 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. 

3.21. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

3.22. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e 
as normas internas de segurança, medicina do trabalho e proteção ambiental. 

3.23. Manter funcionário devidamente capacitado e qualificado para operar máquinas, 
equipamentos e implementos, em conformidade com a legislação vigente. 

3.24. Controle de Qualidade dos Serviços Prestados e uniformidade, 
independentemente das escalas de serviço adotadas. 

 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo; 
4.2. Designar representante para exercer a fiscalização dos serviços contratados 

e atestá-los; 
4.3. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade 
constatada na prestação dos serviços; 
4.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 
4.5. Não permitir o manuseio de equipamento para constatação de defeito no sistema, 

por pessoas que não sejam os técnicos da contratada. 
4.6. Efetuar o pagamento à empresa contratada de acordo com as condições de preço 

e pagamento estabelecidos neste Termo de Referência. 
 

5 – DO PRAZO E LOCAL 
5.1. Os serviços serão executados por um período de 12 (doze) meses, a contar da 

assinatura da Ata Registro de Preços, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 
5.2. Os serviços serão executados dentro dos limites do município de Juscimeira, de 

acordo com o indicado no projeto. 
 

6 – DO PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário na conta – corrente 

da licitante vencedora, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto/serviços 
licitado, mediante apresentação das respectivas notas fiscais e/ou faturas, juntamente com as 
devidas certidões.   

6.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à contratada.  

6.3. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 
correção por parte da administração e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento 
ate que o problema seja definitivamente sanado. 
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 6.4. No caso de inadimplemento, por mais de 90 (noventa) dias, com as obrigações 
relativas ao pagamento mensal dos serviços prestados, a CONTRATADA notificara o MUNICÍPIO 
que será suspenso os serviços até que sejam regularizados os pagamentos ao contratado em 
atraso. 

 
7 – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A execução dos serviços será acompanhada por um funcionário designado pela 
administração, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, 
recebendo e certificando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a contratada 
responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio ou a terceiros, decorrente do não 
cumprimento das observações constantes neste Termo; 

7.2. O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos 
descritos nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

7.3. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o Contrato, Termo de referência e Rotina de Execução, Orçamentos, 
Cronogramas, Correspondências e Relatórios de Serviços; 

7.4. Obter da Contrata a garantia explícita dos serviços executados, assim como das 
peças substituídas de modo a verificar a sua efetiva utilização; 

7.5. Analisar, aprovar e fiscalizar a execução do Plano de Manutenção, Operação e 
Controle, a ser apresentado pela Contratada no início da execução do Contrato; 

7.6. Esclarecer das dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 
serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com 
as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante; 

7.7. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 
conformidade com plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição 
oficial aplicável ao objeto do contrato; 

7.8. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços; 

7.9. Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução dos serviços, 
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

7.10. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, bem como 
atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

7.11. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência; 

7.12. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito 
atendimento do objeto do Contrato; 

7.13. Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada de embarace ou 
dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial 
ao andamento dos serviços; 

7.14. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos 
trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução 
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dos serviços; 
7.15. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços; 
7.16. O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes à execução dos serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a necessidade de 
trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e 
providencias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização; 

7.17. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas 
convenientes. 

 
8 – DAS COTAÇÕES 

8.1. Segue a baixo cotações realizadas no mercado, conforme demonstrados. 
  

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO JB CONST FERNANDO ELISEU 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE ALTA, MÉDIA  E BAIXA TENSÃO 

01 1.000 HORA/HOMEM 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE 
ALTA E MÉDIA TENSÃO. 

116,60 120,10 110,00 

02 300 UNID 
DESLOCAMENTO E/OU TROCA DE POSTE DE REDE 
ELÉTRICA DE ALTA , MÉDIA E BAIXA TENSÃO 

2.648,00 2.727,45 2.500,00 

03 50 UNID DERIVAÇÃO DE REDE ELÉTRICA 4.779,54 4.636,15 4.509,00 

04 10 UNID CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 8.475,00 8.482,00 8.000,00 

05 2.000 HORA/HOMEM 
EXTENSÃO/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE 
ELÉTRICA BAIXA TENSÃO.  

93,28 90,00 88,00 

06 1.000 HORA/HOMEM LANÇAMENTO DE CABO 31,30 30,00 29,50 

07 50 UNID COLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 1.905,00 1.790,00 1.800,00 

08 1.000 HORA/HOMEM DESATIVAÇÃO DE REDE ELÉTRICA 52,95 47,00 49,00 

09 10 UNID PROJETOS DE REDE ELÉTRICA 4.900,00 4.700,00 4.500,00 

10 1.000 HORA/HOMEM 
SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEO 
BAIXA TENSÃO 

116,10 118,00 107,45 

 
 

9 – DAS DOTAÇÕES 
9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste termo de referencia, 

correrão à conta dos recursos previstos em Orçamento Municipal, a seguir indicada: 
02.06 – Secretaria De Infra estrutura 
02.06.01 – Secretaria De Infra estrutura 
02.06.25.751.0034.2030.0000 – Conservar a Rede De Iluminação Publica 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
278 – Ficha 
 

10 – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇOS 
10.1. Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os 

serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a 
rigorosa correspondência com este Termo de Referência previamente aprovado pelo Contratante 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 
 

 

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 210, BAIRRO: CAJUS - FONE/FAX: (66) 3412-1371 
ADMINISTRACAO@JUSCIMEIRA.MT.GOV.BR | CEP: 78810-000 - JUSCIMEIRA-MT. 

 

e ao instrumento contratual; 
10.2. O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados 

pela Contratada, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação dos 
serviços efetivamente executados; 

10.3. A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar 
rigorosamente o estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento; 

10.4. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada 
com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas as condições 
estabelecidas no contrato; 

10.5. O Recebimento dos serviços executados pela Contratada será efetivado mediante 
uma inspeção realizada pela Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução dos serviços 
previsto neste Termo de Referência; 

10.6. Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e 
complementações, caso existam, consideradas necessárias ao recebimento dos serviços. 

 
11 – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

11.1. Pregão Presencial – Menor Preço por ITEM 
 
Juscimeira, MT., 30 De Janeiro de 2.019. 
 
 
 
Julio Pedro Pereira Costa Junior 
                Diretor DAE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


