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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Tendo em vista o disposto no art. 7°, § 2°, inc. I, da Lei n° 8.666/93, para licitação na 

modalidade convite, tomada de preços ou concorrência, e o disposto no art. 8º, inc. II, do 

Decreto n° 3.555/2000, apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição de 

métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o 

caso. 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente termo de Referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão 

a contratação de empresa para execução de serviços em reforma ao centro de reabilitação, 

na cidade de juscimeira, conforme especificações contidas em memorial descritivo, 

planilha orçamentária e cronograma fisico financeiro, objetivando atender as 

necessidades do Município de Juscimeira/MT 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1.  O objeto da licitação enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a 

Lei 8.666/93,e suas alterações, por possuir padrões e qualidades objetivamente definidas 

em edital, por meio de especificações usuais de mercado. A justificativa de contratação 

do presente objeto, baseia-se na necessidade de  contratação de Empresa Para Execução 

De Serviços Em Reforma Centro De Reabilitação, na Cidade De Juscimeira/MT, onde  a 

habilitação e reabilitação visam garantir o desenvolvimento de habilidades funcionais das 

pessoas com deficiência para promover sua autonomia e independência. O plano Viver 

sem limites iniciou a implantação de Centros Especializados em Reabilitação, para 

ampliar o acesso e a qualidade desses serviços no âmbito do SUS. O Centro de 

Reabilitação é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação que 

realiza diagnostico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento 

especializado em reabilitação e adaptação. Todo atendimento no Centro de Reabilitação 

é realizado de forma articulada envolvendo equipe, o usuário e sua família. Entendo que 

o ambiente determina os efeitos e alterações nos processos de reabilitação é que a 

Secretaria de Saúde busca a reforma, que vai alem do aspecto fisico, funcional e 

normativo, busca a inclusão, circulação e autonomia de seus usuários e familiares nesses 

serviços, dispondo de ambientes confortáveis e acolhedores, utilizando componentes que 

estimulem as dimensões sensoriais e que favoreça a interação das pessoas entre si e com 

espaço, contribuindo para o processo de reabilitação saudável. Dessa forma, na busca por 

melhor atender as pessoas com deficiência que necessitam de atendimentos direcionados 

à reabilitação é que o Municipio de Juscimeira, por intermédio da Secretaria de 

Saúde/Fundo Municipal de Saúde visa a contratação de empresa para execução de obras 

em reforma do Centro de Reabilitação em nosso município. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade 

Convite, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e pelas condições e exigências 

estabelecidas em Edital. 

 

 

4. FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

4.1. O valor estimado para esta prestação de serviços esta definido em Memorial Descritivo 

dos serviços a serem executados, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, 

elaborados pelo setor de engenharia desta prefeitura, de acordo com a tabela do SINAPI. 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO COD.TEC QUANT UNID VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

“CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

EM REFORMA CENTRO DE 

REABILITAÇÃO, NA 

CIDADE DE 

JUSCIMEIRA/MT” 

383011-0 001 SERV 24.950,66 24.950,66 

VALOR TOTAL 24.950,66 

 

4.2. O Valor Total do é de: R$ 24.950,66 (Vinte Quatro Mil, Novecentos Cinquenta Reais, 

Sessenta Seis Centavos). 

 

6 . DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E CRITERIO DE ACEITAÇÃO 

6.1. Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-

de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações 

técnicas constantes do Projeto Básico e Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o 

qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e 

no presente CONTRATO. 

6.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

6.3. Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de 

Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. 

Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências 

cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

6.4. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada 

e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que 

este CONTRATO se vincula. 

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

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

presente contratação. 
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6.6.Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos 

determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. 

Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à 

multa estabelecida neste CONTRATO. 

6.7.Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 

identificação por meio de crachá. 

6.8.Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão 

os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

6.9.A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a 

CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

6.10.Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 

qualidade, de acordo com o previsto no Edital e no Projeto Básico/Executivo. 

6.11. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local 

tenha condições de uso satisfatório. 

6.12.Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não 

aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às 

especificações técnicas constantes do Projeto Básico/Executivo. 

6.13.Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

6.14.Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as 

normas de segurança vigentes. 

6.15.Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados 

por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

6.16.Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser 

entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 

6.17.Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 

industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer 

caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

6.18. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 

ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como 

inadequados para a execução dos serviços. 

6.19.Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos 

ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. 

A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a 

conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua 

aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

6.20.Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 

original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

6.21.Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não 

têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 
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6.22.Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou 

a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

6.23.Prestar manutenção do serviços, durante o período 06 (seis) meses, da seguinte 

forma: 

6.24.Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação 

do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando os horários escolares e o tráfego 

nas respectivas ruas, não impossibilitando assim o livre acesso às mesmas durante a 

execução dos reparos. 

6.25. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela 

CONTRATANTE. 

6.26.Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não 

sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às multas estabelecidas 

neste CONTRATO. 

6.27.A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros. 

6.28.Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de qualquer 

tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados, por 

solicitação da Prefeitura Municipal de Juscimeira – MT, sem ônus de mobilização para 

esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a 

solicitação e que se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do ciente na Ordem de Serviço; 

6.29.Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da LLC 8.666/93. 

 

7. OUTRAS PRESCRIÇÕES 

7.1 Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas 

condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do objeto licitado: 

7.1.1. Não serão aceitos objeto em desacordo com as especificações constantes do 

presente Termo de Referência; 

7.1.2. Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a 

contar da data de abertura das propostas de preço; 

7.2. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, 

tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no serviço prestado, bem como leis sociais e 

tributos. 

7.3. Não serão considerados quaisquer pleitos da LICITANTE CONTRATADA 

de adicional nos preços estabelecidos no Contrato, decorrentes de falhas ou omissões 

que venham a ser por ela, LICITANTE CONTRATADA, verificadas após a assinatura 

do mesmo. 

 

 

8. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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8.1. O prazo para a execução dos serviços é de 30 (trinta) dias contados do ciente da 

contratada na ordem de serviço. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A prorrogação de prazos de início, de etapas de execução, de 

conclusão e de entrega dos serviços contratados, poderá ser deferida pelo 

CONTRATANTE, mantidas as demais cláusulas contratuais, desde que a 

CONTRATADA, demonstre e comprove a ocorrência de motivos elencados nos incisos 

do artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 

8.2. Os serviços/materiais recusados pelo Contratante deverão ser substituídos, no prazo 

de 03 (três) dias, contados da data de Notificação, correndo por conta da fornecedora 

(contratada) as despesas de devolução dos materiais recusados. 

8.3. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para o efetivo atendimento 

ao objeto licitado, tais como seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e  

previdenciários 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 Além dos casos comuns, implícitos ou expressos nesta justificativa, nas 

especificações e nas leis aplicáveis à espécie, caberá exclusivamente à 

CONTRATADA: 

9.1. 1. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto, como estabelece o artigo 71 da Lei 8.666/93. 

9.1.2. Utilizar, na execução do objeto, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação 

necessária ao exercício das atividades que lhe forem confiadas. 

9.1.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do objeto dando ciência à 

CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão. 

9.1.4. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer 

outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja 

devido em decorrência da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de 

qualquer responsabilidade. 

9.1.5. Indicar pessoa responsável pelo acompanhamento dos serviços com poderes para 

dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no Contrato e apresentar 

soluções práticas para quaisquer problemas envolvendo os serviços. 

9.1.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do Contrato. 

9.1.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor inicial 

atualizado do contrato. 

9.1.8. Manter, até cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

9.1.9. Deverá a CONTRATADA atender prontamente todas as recomendações da 

CONTRATANTE, que visem a regular execução do presente serviço. 

9.1.10. A licitante é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções. 
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9.2. A licitante vencedora do certame é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento pelo órgão interessado, de acordo com o artigo 70 da Lei n. 

8.666/93 e suas alterações. 

 

 

10 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.1. Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de 

execução dos serviços. 

10.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através do engenheiro civil  da 

Prefeitura Municipal de Juscimeira - Mt, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.  

10.3.  Notificar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

10.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas 

condições e preços pactuados. 

10.5. Promover os pagamentos a CONTRATADA dentro do prazo estipulado. 

10.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

as obrigações contratuais. 

10.7. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao 

recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de 

Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da lei 8.666/93 em seus artigos 73 e 

74. 

10.8. Outras obrigações definidas no Edital e nesta minuta do contrato. 

 

 

11 – DO CONTRATO 

11.1. O contrato decorrente da presente licitação deverá ser administrado através de 

correspondências entre as partes, nas quais a Secretaria De Saúde determinará as 

quantidades, prazos e condições relativos ao fornecimento dos serviços. 

11.2. Havendo interesse público, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 

independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de 

qualquer indenização à Contratada. 

11.3. Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de 

acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor do contrato, servindo como base o valor unitário da 

proposta. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

12.2. O setor competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar 

o objeto desta licitação será a efetuado através do engenheiro responsável pela 

Prefeitura Municipal de Juscimeira, observado o disposto no artigo 67, da Lei Federal 

nº8.666/93. 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

 

12.3. Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 

objeto o servidor.................., designado pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT. 

12.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou, ainda, resultante 

de vícios redibitórios ou emprego dos serviços inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos, em consonância com os artigos 69 e 70 da Lei8.666/93. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 20 (vinte) 

dias corridos após a apresentação das medições acompanhadas das Notas Fiscais 

devidamente atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, 

de acordo com o cronograma físico-financeiro constante. 

13.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 

contratual. 

13.3. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta às seguintes 

certidões: 

13.3.1.regularidade com a Fazenda Municipal, sede da contatada; 

13.3.2.regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

13.3.3.regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

13.3.4.regularidade com a Justiça do Trabalho (CNDT); 

13.4.O contratante pagará as Notas Fiscais somente à CONTRATADA, vedada sua 

negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

13.5.A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida 

sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e 

a respectiva Agência. 

13.6.A Fiscalização da Prefeitura através do engenheiro somente atestará a execução 

dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 

CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

13.7.Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com 

o cronograma físico-financeiro apresentado neste processo licitatório, não admitindo-se 

em nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra. 

13.8.Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que 

estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de 

retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

13.9.Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 

despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a 

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 
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13.10. O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Prefeitura multa moratória 

de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia 

de atraso até o do efetivo pagamento. 

 

 

14. DA FONTE DE RECURSOS 

14.1.  Os recursos para prestação dos serviços, objeto do presente certame, correrão 

por conta da seguinte dotação do Orçamento Municipal: 

 

02.05 – Secretária De Saúde 

02.05.02–Fundo Municipal De Saúde - FMS 

02.05.10.302.0023.2154.0000 – Teto Municipal Da Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar - MAC 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

545 - Ficha 

 

 

Juscimeira/MT.,03  De Agosto 2.018 

 

 

    Nassin El Din Farah 
             Sec. Saúde 

 


