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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO (L.8.666/93, art. 40, I) 

1.1. O presente Termo de Referência visa Serviço de Pavimentação Asfaltica, conforme 
quantidades e especificações técnicas constantes as Cláusulas 2; 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES E REGIME DE EXECUÇÃO (L.10.520/02, 
art. 3º, II) 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ 

Município/UF: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ 

 
Objeto: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Endereço: ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 

BDI 24,67% SERVIÇOS Data Base: SINAPI - OUTUBRO/2019 

Responsável 

Técnico: 
MARUZA BAPTISTA Registro Profissional: CAU A 28510-2 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA 

 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO UNIT. C/ 
BDI 

TOTAL 

 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 SINAPI 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO m² 6,00 R$ 480,73 R$ 599,33 R$ 3.595,98 

2   PAVIMENTAÇÃO          

2.1 SINAPI 96401 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 124.571,20 R$ 6,67 R$ 8,32 R$ 1.036.432,38 

2.2 SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-
1C 

m² 124.571,20 R$ 1,71 R$ 2,13 R$ 265.336,66 

2.3 SINAPI 97918 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_01/2018 

Txkm 6.691,93 R$ 0,80 R$ 1,00 R$ 6.691,93 

 
2.4 

 
SINAPI 

 
95990 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

 
m³ 

 
3.737,14 

R$968,17 R$ 1.207,02 
 
R$ 4.510.802,72 

2.5 SINAPI 97914 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_01/2018 

m³xkm 118.093,62 R$ 1,20 R$ 1,50 R$ 177.140,43 

   TOTAL R$ 6.000.000,10 

 

 

3. DA VIGÊNCIA: 
3.1. A vigência do referido serviço terá o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura. 

 
4. LOCAL DE EXECUÇÃO 
4.1. O Serviço devera ser realizado no Município de São Miguel do Guamá, 
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5. MOTIVAÇÃO/ JUSTIFICATIVAS (L.10.520/02 art. 3º, I; e L.8.666/93, Art. 3º, § 1º, I) 

5.1. O Município de São Miguel do Guamá - Pará pessoa jurídica de direito público, com CNPJ 
nº 05.193.073/0001-60, ora representado pelo prefeito Antonio Leocádio dos Santos, 
brasileiro, RG 08123800/SEG-PA e CPF 901.845.565-20, sobre o objeto “SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA” vem mui respeitosamente a Vossa Senhoria justificar a 
utilização da modalidade de licitação denominada pregão para esta contratação, conforme 
segue: A lei nº 10.520/2002 regulamenta a utilização da modalidade de licitação pregão 
para a aquisição de bens e serviços comuns. Por isso partir-se-á das definições de forma 
a justificar o enquadramento deste objeto na referida modalidade de licitação.  

Entende-se por serviços comuns, ainda de acordo com a Lei nº 10.520, “aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais no mercado”.  

Desta forma, o Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), através da Orientação 
técnica nº IBR 002/2009 define como serviço de engenharia: “toda a atividade que necessite 
da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei 
Federal nº 5.194/66”.  

O objeto em questão consiste na imprimação, pintura de ligação e pavimentação em CBUQ 
de vias urbanas do município de São Miguel do Guamá. Assim, tem-se que o objeto é 
enquadrado como serviço comum de engenharia haja vista que possui padrões de 
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais no mercado, de forma que sejam reconhecidos e aceitos como 
cotidianos pelos profissionais da área de engenharia.  

Tendo a caracterização deste objeto como serviço comum de engenharia, a utilização da 
modalidade pregão para este certame encontra amparo na Súmula nº 257/2010 do Tribunal 
de Contas da União (TCU) que dispõe: “O uso do pregão nas contratações de serviços 
comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002”. 

 
6. CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM (L.10.520/02, Art.1°) 
6.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, 

de 1997, constituindo- se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

6.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta 

 

7. CONVOCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Lei nº 8.666/93, art. 64) 

7.1. A convocação para prestação dos serviços será feita através da emissão e 
encaminhamento de Termo de Contrato, ou outro documento equivalente, à Adjudicatária. 

7.2. A convocação será realizada via e-mail (informado pela adjudicatária em sua proposta), 
com aviso de recebimento, acompanhado do anexo do contrato, se for o caso, para 
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impressão, assinatura e devolução via email. Através do mesmo endereço eletrônico, a 
Prefeitura enviará as comunicações necessárias durante a execução do contrato. 

7.3. O prazo para assinatura e postagem será de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de 
confirmação do recebimento do e-mail. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar 
o contrato, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, após a devida 
notificação, sujeitando-a à perda do direito à contratação, sem prejuízo das demais 
penalidades cabíveis previstas em Lei e no instrumento convocatório. 

7.4. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 
executados, por meio de fiscalização técnica designada, acompanhados 
dos profissionais encarregados, com a finalidade de verificar a adequação 
dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 
finais que se fizerem necessários. 
7.4.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 
fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

7.4.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

7.5. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado 
relatório circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a 
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e 
demais documentos que julgarem necessários. 

7.6. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, 
em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento 
Provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
7.6.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que 
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por 
escrito, as respectivas correções. 

7.6.2. O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de 
recebimento definitivo dos serviços prestados, comunicará à 
Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização com base na medição 
realizada e ratificada. 

7.6.3. Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o 
retardamento não se opere por culpa da Contratada. 
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7.6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, 
em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

7.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

8. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA (L.10.520/02 art. 3º, II; e L.8.666/93, art. 3º, § 1º, 
I) 

8.1. O prazo de entrega dos bens é de até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da 
Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, com quantitativo mínimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do total estimado para cada item em que foi vencedora. 

8.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta.  

8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

8.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
8.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se e o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

9. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO E RESPONSÁVEL (L.8.666/93, art. 40, XVI, 67, 73, 74, 
75 e 76 

9.1. O recebimento dos insumos se dará: 
9.1.1. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 

com a especificação, mediante aposição de carimbo de recebimento provisório 
pelo chefe da Divisão, no corpo da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento 
Provisório; e 

9.2. Definitivamente – após a verificação da conformidade/ adequação e consequente 
aceitação pelo servidor designado como Fiscal, mediante Termo de Recebimento, em 
até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório.  

9.3. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
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Nesse caso, será suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a 
situação. 

9.4. Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do 
prazo estipulado, adequando o objeto aos termos pactuados, será recebido 
provisoriamente e, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados, 
em definitivo, no prazo de até 03 (três) dias úteis, pelos agentes acima mencionados. 

9.5. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto deste Termo de 
Referência ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi 
alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com 
base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação 
de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de 
processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 

9.6. Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa execução do objeto correrão 
por conta do contratado. 

 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (L.8. 666/93, ART. 40, XIV) E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

(L.8.666/93, art. 55, III e art. 40, XI; L.10.192/01, art. 2º, § 1º; e IN 02/2008/ MPOG, art. 19, 
X e 38)  

10.1. A nota fiscal deverá ser emitida bimestral, e o pagamento será feito de acordo com os 
produtos entregues. 

10.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa, obrigatoriamente contendo 
o número de inscrição no CNPJ, redigida em letras legíveis, sem rasuras ou erros, com 
os dados bancários para pagamento e entregue em até 10 (dez) dias úteis após a 
realização do serviço; 

10.3. Juntamente com a nota fiscal deverão ser entregues as certidões negativas Federal, 
Estadual, Municipal, de INSS, Trabalhista e FGTS, todas dentro do prazo de validade, 
visando atender o artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 

10.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis após a data de recebimento dos 
insumos, nos termos do art. 5°, §3° da Lei 8.666/93, respeitada a ordem cronológica das 
exigibilidades 

10.5. Se a nota fiscal/fatura for apresentada em desacordo com o contratado e/ou com 
irregularidades, ou ainda se a documentação da empresa estive irregular, o prazo para 
pagamento ficará suspenso, até que a fornecedora providencie as medidas saneadoras 
necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para a Prefeitura 
Municipal. 

 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO (L.8.666/93, art. 55, VII) 

11.1. A despesa decorrente da presente contratação correrá por conta dos recursos de 2020; 

. 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (L 10.520/02, art. 3, I; e L 8.666/93, art. 55, VII) 

12.1. À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou 
infringir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente justificado e comprovado, aplicar-se-ão, conforme a natureza e 
gravidade da falta cometida, sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie 
(prescritas pelas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, e previstas no Edital e/ou Contrato), 
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as seguintes penalidades: 
I. Advertência; 
II. Multa, nos seguintes percentuais: 

a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de 
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia 
sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações 
seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por 
cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco 
décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto, incidência limitada a 10 
(dez) dias; 

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 
(dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do produto; 

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando 
da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave 
prevista no Inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras 
cominações; 

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, 
poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no Inciso III deste item, 
concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 

III Inadimplemento absoluto das obrigações sujeita o contratado à aplicação das seguintes 
multas: 

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 10% sobre o valor 
contratado; 

b) Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de até 10% sobre o valor do 
contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da 
parcela inadimplida; 

c) Na hipótese da empresa recusar-se a formalizar o contrato no prazo informado, 
durante a vigência da proposta, caracteriza-se a inexecução total da obrigação 
assumida.  

IV. Impedimento de Licitar e Contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado 
conforme a gravidade das faltas cometidas; 

V. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, 
na forma e hipóteses previstas pela Lei 8.666/93. 

12.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 
contratual. 

12.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para 
exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da 
lei. 

12.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada. 

12.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo 
admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 
nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada 
e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, 
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recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados 
injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

12.6. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos ao Contratado. 

12.7. Será admitida a retenção cautelar de valor devido a título de multa por atrasos 
injustificados na execução contratual, até o exaurimento do processo 
administrativo. As multas devidas serão descontadas do valor das faturas para 
pagamento, ou quando não existir crédito da empresa contratada perante o 
contratante, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação. 

12.8. Os procedimentos a serem adotados, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado 
de Rondônia para a apuração de falta contratual no fornecimento de bens e 
serviços. 

 
13. Critério de avaliação das propostas (L.10.520/02, art. 3º, I e art. 4º, X) 

13.1.  O critério de avaliação adotado será o de menor preço por item. 

 
14. Obrigações das partes (L.8.666/93, art. 55, VII) 

14.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
14.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 
14.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

14.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido;  

14.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado;  

14.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos;  

14.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  

14.1.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 
vantagem dos preços registrados em Ata. 
 

14.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de 
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados 
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
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mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua 
proposta; 

14.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços 
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

14.2.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela 
Contratante; 

14.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso 
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

14.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 

14.2.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI; 

14.2.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

14.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

14.2.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do 

contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 

neste Termo de Referência; 

14.2.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as 
Normas Internas da Contratante; 

14.2.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não 
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função; 

14.2.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços; 

14.2.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de 
dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores 
de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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14.2.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; 

14.2.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência 
do cumprimento do contrato; 

14.2.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de 
prestação de serviço para representá-la na execução do contrato 
com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 

14.2.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante; 

14.2.18. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas 
áreas da Contratante; 

14.2.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

14.2.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no 
local dos serviços. 

14.2.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela 
Contratante ou por seus prepostos, garantindo- lhes o acesso, a 
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

14.2.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que 
não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que 
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

14.2.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive 
consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que 
não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas 
e de comunicação. 

14.2.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 
ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, 
durante a vigência do contrato. 

14.2.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e 
Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do 
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

14.2.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias 
e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da 
legislação aplicável; 

14.2.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo 
com o previsto neste Termo de Referência e seus anexos, 
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

14.2.28. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no 
subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da IN SEGES/MP nº 5/2017: 
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14.2.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos 

desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações 

e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

14.2.28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas 

especificações técnicas, da documentação produzida e 

congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por 

terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da 

Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das 

sanções civis e penais cabíveis. 

14.2.29. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, 

de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os 

documentos e especificações que integram este Termo de 

Referência, no prazo determinado. 

14.2.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da 

legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes 

Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

14.2.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise 

e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que 

fujam às especificações do memorial descritivo. 

14.2.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo 

Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o 

andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e 

outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. 

14.2.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em 

desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste 

Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 
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constatado pelo fiscal da Contratante. 

14.2.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos 

serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de 

terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, 

por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra. 

14.2.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios 

previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os 

testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste 

Termo de Referência e demais documentos anexos; 

14.2.36. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das 

utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, 

telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais 

e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

14.2.37. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço 

sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões 

que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão 

de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT; 

14.2.38. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais 

erros/ equívocos no dimensionamento da proposta. 

 
15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, 

técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes 

da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da 

Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 
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15.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para 

o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 

com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

15.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na 

execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento 

da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 

com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma 

de uso ou garantia; 

15.5. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 
constantemente o nível de qualidade dos serviços, devendo intervir para 
requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades 
constatadas. 

15.6. O fiscal técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos 

sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo 

culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

15.8. A fiscalização técnica da execução dos serviços observará no que couber, 

abrange as seguintes rotinas: 

15.8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos 
serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos 
por engenheiro (s) e/ou arquiteto (s) da Contratante, especialmente 
designado (s) em Boletim Interno do 12º BE Cmb Bld como Fiscal 
(Fiscais) do Contrato. 

15.8.2. A fiscalização transmitirá suas instruções por intermédio de 
anotações no Diário de Serviços, especialmente quando 
verificadas imperfeições, falhas ou irregularidades nos serviços 
prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 

15.8.3. Caso suas instruções não sejam atendidas, a fiscalização deverá notificar 
o Gestor do Contrato; 

15.8.4. Recebendo a notificação do Fiscal do Contrato, o Gestor do 
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Contrato poderá instaurar processo administrativo para aplicação 
de penalidades. 

15.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 
16. RESULTADOS ESPERADOS (CF/88, ART. 37, CAPUT – V. LEGALIDADE E 

FINALIDADE; e Lei 8.666/93, ART. 58, I) 
16.1. O objeto contratado deverá ser realizado do modo como foi especificado neste 

Termo de Referência e espera-se que sejam atendidas as necessidades da 
Administração Pública, no que se refere  a aplicação de pesticidas. 

16.2. Fica vedada a transferência, no todo ou em parte, da prestação dos serviços objeto 
da contratação. 

 
São Miguel do Guamá (PA), 17 de dezembro de 2019. 

 

  Assinatura Digital  
 
 
 

Antônio Carlos Amaro da Costa 
Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo 

    Assinatura Digital  
 
 
 

Visto: Antônio Leocádio dos Santos 
Prefeito Municipal 
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