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TERMO DE REFERENCIA 
 

1 – OBJETO 
1.1. “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO E SONDAGEM E LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO EM RUAS NO BAIRRO VILA XAVIER E CENTRO, BATIMETRIA 
E SONDAGEM SPT EM PONTE RIO AREIA ESTRADA IRENOPOLIS, NO MUNICÍPIO 
DE JUSCIMEIRA/MT” 

1.2. Forma de apresentação dos Serviços: 
1.2.1. Os serviços após a realização do levantamento em campo, deverão ser 
entregues em meio impresso, e em meio digital DWG – Auto CAD, gravado em 
CD ROM. 
1.2.2. As plantas e seus desenhos técnicos deverão ser elaborados de acordo 
com as normas técnicas da ABNT.  
 

3 – JUSTIFICATIVA 
3.1. Considerando a importância da presente solicitação e diante da grande 

necessidade de se realizar os referido serviços, sendo que estes levantamentos são 
primordiais para elaboração de futuros projetos a serem elaborados pela equipe de 
profissionais da Secretaria de Infra estrutura. Como não temos o profissional topógrafo 
em nosso quadro de funcionários , nem mesmo equipamentos específicos para tal 
serviço, necessitamos da contratação de serviços de terceiros para tal finalidade. 

3.2. JUSTIFICAMOS a Vossa Excelência autorização para procedermos à 
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços de Controle Tecnológico De 
Solo e Sondagem e Levantamento Planialtimétrico Em Ruas No Bairro Xavier e 
Centro, Batimetria e Sondagem SPT em Ponte Rio Areia Estrada Irenopolis, No 
Município de Juscimeria/MT”, na modalidade Dispensa de Licitação. 

3.3. Analisando os autos e diante do histórico que apresenta, faz-se necessário 
a contratação seja feita com dispensa de licitação, uma vez que a Secretaria de Infra 
estrutura justifica a necessidade da contratação para cumprir com demandas do município 
conforme documento. Em razão do dever de garantir os serviços do município não 
podendo correr o risco de adiar os serviços em questão, devendo buscar na lei e nos 
princípios norteadores da Administração Pública uma forma de solução que vá ao 
encontro do interesse publico, e em razão do valor esta bem abaixo do valor de mercado, 
o serviços do mesmo já reconhecido por essa administração sendo que é de ótima 
qualidade e sem nenhuma restrição. 

3.4. Nesta linha, tendo em vista a urgência na contratação De Empresa Para 
Prestação De Serviços de Controle Tecnológico De Solo e Sondagem e Levantamento 
Planialtimétrico Em Ruas No Bairro Xavier e Centro, Batimetria e Sondagem SPT em 
Ponte Rio Areia Estrada Irenopolis, No Município de Juscimeria/MT”, que atendam os 
anseios e demanda, temos que, neste momento é devida DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
diante da situação descrita acima, até porque o valor é bem abaixo do mercado, trazendo 
para a administração publica uma enorme economicidade aos cofres públicos. 
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3.5. Assim, a situação narrada coaduna perfeitamente com o dispositivo legal 
(Art. 24, I,II da Lei nº 8.666/93) autorizando a contratação pretendida por dispensa de 
licitação. 

3.6. No que tange ao prestador de serviços escolhido a justificativa da escolha 
é simples. Possui preço do objeto menor que o preço praticado em mercado, não 
ocorrendo nenhum dano econômico ao município, além de o preço estar de acordo com o 
que o município pode pagar, bem como a mesma encontra-se devidamente regular nos 
termos da Lei Federal 8.666/93. 

3.7. Cabe dizer ainda, antes de finalizarmos que os valores ofertados pela 
empresa estão compatíveis com os preços praticados no mercado, inclusive compatíveis 
com os valores anteriormente praticados (conforme anexo nos autos), logo a Secretaria 
de Infra estrutura, cumpriram as exigências legais exigidas pela legislação vigente. 

3.8. Alem do mais, as necessidades do Município, são de interesse publico que 
devem prevalecer sobre qualquer espécie de burocracia , por isso, não tem condições de 
aguardar novos prazos exigidos na Lei de licitação. 

3.9. Deste modo, sujeitamos nossa justificativa a Vossa Excelência para que, 
entendo ser ela sustentável, ratifique nossas razões e determine a contratação do 
profissional que ora indicamos, tendo em vista que isto, alem de respaldo por lei, respeita 
todos os princípios norteadores da Administração Pública. 

 
4 – CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. Os referidos serviços deverão ser prestados na cidade de Juscimeira/MT, 
conforme solicitação do Prefeito Municipal, em dias úteis, e em casos excepcionais de 
acordo com a administração. 

4.2. A empresa ora contratada não poderá contratar outra empresa do ramo 
para executar a aquisição, o qual deverá neste cumprir o contrato a ser firmado com a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, para a execução do objeto, nas quantidades 
estabelecidas. 
 
5 – DO VALOR  

5.1. O valor total para a referida contratação é de R$ 22.025,00 (Vinte Dois Mil, 
Vinte Cinco Reais) 

 
6 – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. O referido valor não sofrerão reajustes. 
6.2. As despesas objeto desta Dispensa correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária:  
 
06- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
001 – GERENCIA DE OBRAS 
04.122.0007.2033 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
348 – RED. 
349 – RED.  
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7- DA EXIGENCIA DE HABILITAÇAO 
7.1. De acordo com o disposto no Art. 24 da Lei nº 8.666/93. 
 

8 – DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. A prestação de serviços, objeto deste termo, será fiscalizada e atestada 

por funcionário público Municipal de Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através 
da Portaria de nº....../2018, de .../...../2018, ao qual competirá dirimir as duvidas que 
surgirem no curso da prestação dos serviços, que de tudo dará ciência à Administração 
conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 

8.2. A administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços e, desacordo 
com os termos do Contrato. 

8.3. Todos os serviços de que trata este termo, deverão obedecer às 
especificações constantes neste termo e seus anexos. 

 
9 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado ao contratado em até 30 dias após a 
execução dos serviços, após a emissão da Nota Fiscal. 

9.2. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte: 
9.2.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante 
depósito na conta bancária indicada pela Contratada, deste edital, após o 
recebimento definitivo, condicionados à apresentação das notas fiscais 
devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.                                 
9.2.2 A PROPONENTE vencedora indicará no corpo da nota fiscal o número e 
nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 
pagamento, via ordem bancária. 
9.2.3 Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas 
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade 
com as instruções normativas vigentes. 
9.2.4 Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira 
municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a 
qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que 
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 

10 – PRAZOS E OBRIGAÇÕES PARA A EXECUÇÃO 
10.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços após o recebimento da 

ordem de serviços. 
10.2. Para a execução do objeto da presente dispensa, a contratada deverá 

seguir todas as especificações e leis vigentes. 
10.3. A CONTRATANTE deverá oferecer total condição para a CONTRATADA 

desempenhar os serviços contratados. 
10.4. A CONTRATADA, ficará a disposição da Secretaria de Infra estrutura, 

para a prestação dos serviços. 
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10.5. O período de contratação e entrega será de imediato, após ordem de 
serviços, e terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias 

10.6. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a CONTRATANTE 
examinará as razões e justificativas expostas e decidirá pela prorrogação do prazo, ou 
aplicação das sanções cabíveis.  

 
11 – RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E GARANTIA 

11.1. Garantir a execução do objeto licitado contratados durante a vigência do 
presente contrato. 

11.2. Se, após o recebimento, constatar-se que o objeto foi executado em 
desacordo com este termo de referencia e minuta contratual, caberá a administração 
notificar por escrito a CONTRATADA, não havendo solução poderá ser aplicada as 
sansões previstas na minuta contratual.  

  
12 - MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

12.1. Dispensa de Licitação, nos Termos do Art. 24, inciso I, II da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores e Lei Municipal 1.068/17. 

 
 
Juscimeira/MT, 02 De Abril 2.020 
 
 
 
       André Nunes Da Silva 
             Presidente CPL 
 

 
 
 
 
 
  


