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TERMO DE REFERÊNCIA DE A P L  

 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Solicitação de Abertura de Processo Licitatório (A P L) visando à contratação de 

empresa para Execução das Obras de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REVISÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E REFORMA DA COBERTA 

DA QUADRA DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE, NO MUNICÍPIO 
DO PAULISTA / PE. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

2.1 Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

2.2 Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

 

2.3 Considerando o Decreto nº 48.989, de 14 de março de 2020, do Estado de 

Pernambuco, que regulamenta no estado de Pernambuco, medidas temporárias 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente do Coronavírus; 

 

2.4 Considerando o Decreto Municipal nº 024/2020 de 16 de março de 2020, que 

decreta a situação de emergência em saúde pública no município do Paulista e 

dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Novo Coronavírus (COVID – 19);  

 

2.5 Considerando Plano Municipal de Contingência para Infecção pelo Coronavírus- 

COVID-19 da Secretaria Municipal de Saúde do Paulista, que descreve as 

estratégias e ações de prevenção, vigilância, proteção e prontidão, com a finalidade 

de reduzir os impactos da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) na 

população paulistense.  
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2.6 Considerando que entre tais ações definiu-se a implantação de hospital de 

campanha no município do Paulista para enfrentamento da atual situação de 

emergência vivenciada pela pandemia COVID-19, que por sua característica 

apresenta o aumento progressivo de casos de maneira rápida, bem como pela 

insuficiência de leitos existentes no estado de Pernambuco para comportar a 

quantidade estimada de pacientes que necessitarão da respectiva assistência à 

saúde concomitantemente; 

 

2.7 Considerando que a área externa do Clube Municipal do Nobre foi o local 

incialmente escolhido para implantação do hospital de campanha e que existe a 

grande possibilidade de ampliação de novos leitos a serem dispostos na quadra do 

Clube municipal do Nobre;4edx 

 

2.8 Considerando que uma das medidas recomendadas para ampliação de leitos 

hospitalares é a implantação do hospital de campanha através de estrutura públicas 

já existentes; 

 

2.9 Considerando que a quadra do Clube Municipal do Nobre atualmente apresenta 

risco estrutural e necessidade de reforma em sua área de coberta, especialmente 

para as atuais circunstancias, torna-se imprescindível a realização reforma 

emergencial para que se possa realizar qualquer atividade em suas dependências 

sem por risco a vida dos pacientes, funcionários e demais pessoas com acesso ao 

local;  

 

2.10 Considerando que o orçamento realizado pela Secretária Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos para a realização de tais serviços foi elaborado 

com parâmetro em tabelas oficiais de referencia de preços (SINIPI FEV 2020 – NÃO 

SESONERADA – ORSE DEZ 19 – EMLURB JUL 18);  

 

2.11  Considerando que no período entre os dias 03/04/2020 até o dia 13/05/2020 o 

Município registrou um aumento exponencial nos casos registrados confirmados de 

COVID-19, em 32.233,33% (passou de 03 casos para 970, ver gráfico anexo).  

No caso de número de óbitos, no período de 14/04/2020 a 13/05/2020 teve-se um 

aumento de 2.033,33%. (passou de 03 óbitos para 64). Diante do preocupante 

aumento,  entendesse como fundamental a preparação de uma nova área para 

receber mais leitos, e como o hospital de campanha já foi construído na área do 

Clube Municipal do Nobre, entendemos que providenciar uma área para ampliação 

de leitos, seja extremamente necessário. Esta ação, tem ponto fundamental, que,  
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em uma futura instalação, ter-se-ia uma economicidade e velocidade para se 

construir uma estrutura com mais leitos, em um curto espaço de tempo. 

 

2.12 – Considerando que os governos tem tido dificuldade em manter a população 

em isolamento social, no caso do estado de Pernambuco este percentual é de 

53,66% (gráfico anexo), que segundo os especialista é um percentual que dificulta e 

retarda a diminuição de casos. E considerando a curva de números de casos cada 

vez mais ascendente, conclui-se que teremos um crescimento para os próximos 

meses. 

 

 
3. VALOR ESTIMADO E REAJUSTE  
 
 
3.1 O valor total estimado com as despesas da contratação será de:  
 

R$ 253.112,03 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e doze reais 

e três centavos). 
 
3.2 - Para o reajuste dos preços aplicar-se-á o disposto no art. 40 e inciso XI da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3.2.1 – Fórmula pra o cálculo do reajuste: R = {[(INCC/INCC)]–1} * 100 = percentual 
de reajuste; Onde: Io - Índice Inicial - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, 
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no mês da apresentação da 
proposta. I - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV, no mês de aniversário do contrato.  
 
3.2.2 Na hipótese de ocorrência de revisão do equilíbrio econômico – financeiro do 
contrato, a variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos 
que não tenham sido objeto da revisão contratual; 
 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas com a presente contratação serão custeadas com a seguinte 

Dotação Orçamentária: 

 

 20101   SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  

 2781320193109      Construção e recuperação de áreas de lazer 

 10010000 Recurso ordinário do Tesouro 
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5. TERMINOLOGIA 

 

 

5.1. Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes 

definições: 

 

5.1.1. LICITANTE: Empresa participante da licitação. 

5.1.2. CONTRATANTE: Órgão que contrata a empresa executora dos serviços. 

5.1.3. CONTRATADA: Empresa contratada para realização do objeto contratado. 

5.1.4. FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo 

CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das 

disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

5.1.5. CRONOGRAMA: Representação gráfica da programação parcial ou total 

de um trabalho ou serviço, no qual indicam as suas diversas fases e respectivos 

prazos. 

5.1.6. OBRAS: São todas as atividades relativas à execução da implantação, 

reforma ou ampliação das obras e/ou serviços de engenharia. 

5.1.7. RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Documento 

retratando os serviços realizados (boletins de medição, memória de calculo e 

relatório fotográfico), tecnicamente aprovados pela fiscalização, conforme 

projetos, especificações e contratos de execução. 

 

 

6. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS. 

6.1. A empresa vencedora será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

6.2. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os 

documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal 

pertinentes, independente de citação: 

 

6.2.1. Normas e procedimentos do Manual de Obras Públicas da Secretaria de 

Estado da Administração e do Patrimônio - SEAP;  

6.2.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia); 

 

 



 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIOS  

 

 

 
Endereço: Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves (antiga Av. Brasil) 222, Maranguape I , Paulista-PE CEP :  53441-600 (CNPJ 

:10.408.839 / 0001-17), e-mail : sein.lidiosergio@gmail.com, 
fones : (081)34372322 ramal 241 ou ( 081)34331311 ramal 241 

 

6.2.3. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

6.2.4. Normas das concessionárias e órgãos locais de serviços, CELPE, Corpo de 

Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outras; 

6.2.5. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

6.2.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CAU / CREA / CONFEA; 

6.2.7. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

6.2.8. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

 

6.2.9 – Durante a execução da obra será mantido o princípio adotado na 

elaboração dos preços unitários que foi a tabela SINAPI AGOSTO 2019 e 

ACORDÃO 2622/2013 TCU. 

6.2.10 – Executar as obras objeto deste termo, respeitando as dimensões, 

descrições, especificações e plantas, do projeto executivo.  

 

 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS 

 

 

7.1. Poderão participar da LICITAÇÃO quaisquer interessados que comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, 

bem como no Edital. 

 

7.2. Somente poderão participar da presente licitação, empresas regularmente 

estabelecidas no país e que sua finalidade e ramo de atuação principal, expressos 

no ato de sua constituição ou alterações posteriores, procedidas até a data da 

publicação do aviso de licitação deste edital, estejam ligados ao objeto desta 

licitação e que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, bem como no Edital. 

 

7.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus 

titulares ou por representantes legais munidos de instrumento de mandato com 

poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste procedimento licitatório, 

inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos e, 

ainda, poderes expressos para assinatura de Contratos. 

 

7.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes 

documentos, em original ou cópia autenticada, no seu prazo de validade e na 
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abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou outro 

documento de identificação de Fé Pública do representante: 

 

 

7.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, 

tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 

devidamente atestada sua autenticidade. 

 

7.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou 

particular, com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 

firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, que 

comprove os poderes do mandante para outorga. 

 

7.5. Não poderão participar da LICITAÇÃO: 

 

7.5.1. Empresas suspensas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DO 

PAULISTA ou que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

7.5.2. Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação; 

7.5.3. Cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, 

empregados ou ocupantes de cargo comissionado da Prefeitura Municipal do 

Paulista; 

7.5.4. Aqueles enquadrados nas vedações do Artigo 9 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 

7.6 Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS está 

autorizada a prestar oficialmente informações ou esclarecimentos a respeito do 

objeto deste Termo de Referência. As eventuais informações de outras fontes não 

serão consideradas como oficiais; 

 

7.7 Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da licitação 

poderão endereçar solicitação por escrito à CPL OBRAS, situada na Rua Dr. 

Demócrito de Souza, nº 26 – Nobre - Paulista/PE, no horário das 08h00 às 13h00, 
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de 2ª feira a 6ª feira, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data para abertura do 

certame, tendo a administração 02 (dois) dias úteis para responder. 

 

7.8. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS não assume 
responsabilidade alguma relacionada com proposta de licitantes que não obtiveram 
o Edital e seus Anexos diretamente com a Comissão de Licitação. Em 
conseqüência, não serão aceitos protestos ou reclamações de licitantes em relação 
a tais documentos e suas emendas, se houver. 
 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

8.1. As empresas licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS em 02 (dois) envelopes, opacos, 

fechados e rubricados, devidamente rotulados de ENVELOPE Nº 01 

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE 

PREÇOS), na sala onde será realizada a Licitação, na COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO DE OBRAS.  

 

8.2. A data e horário para entrega dos envelopes contendo os documentos de 

habilitação e a proposta de preços deverão ser rigorosamente observados, sendo 

seu cumprimento condição imposto a participação. 

 

 

9. QUALITICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

 

9.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

 

9.1.1. A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida 

pelo CREA/PE e ou pelo CAU/PE, ou do local da sua sede, nos termos da 

legislação em vigor, estando este(s) devidamente atualizado(s). No caso da 

empresa vencedora ser sediada fora do Estado de Pernambuco deverá 

apresentar visto do CREA-PE e ou CAU/PE no ato da assinatura do contrato. 

 

9.1.2. A Comprovação de aptidão da participante para desempenho de atividade 

compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da  licitação, 

através de Atestado(s) fornecido(s) por empresa(s) de direito público ou privado, 

emitido(s) em favor da participante, comprobatório(s) da capacitação técnico-
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operacional (empresa), demonstrando a aptidão da participante para desempenho 

das atividades consideradas de relevância técnica e valor significativo.  

 

9.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a execução mínima 

dos serviços conforme a indicação abaixo: 

 

• Serviço de Construção e / ou reforma de coberta em estrutura metálica com área 

mínima de 334,00 m2  

 

 No cálculo da quantidade mínima, foi considerado 20% da área total da coberta, 

visto que os itens da planilha orçamentária, são para recuperar toda a estrutura 

metálica (item 2.0 e item 3.0, que somados representam serviços de maior 

relevância técnica e financeira). 

 

 

9.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

 

9.2.1. Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da sessão 

inaugural, profissional (ais) de nível superior registrado(s) no CREA ou outra 

entidade competente, detentor (es) de atestado(s) ou certidão(ões) de 

responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características 

semelhantes ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos 

serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deverão estar 

acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, 

expedido(s) pelo(s) CREA(S) e ou CAU(s) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) 

tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar contemplados os 

seguintes serviços de características semelhantes aos do objeto licitado: 

 

• 9.2.1.1. Profissional: Com experiência em execução de Construção e / ou reforma 

de coberta em estrutura metálica; 

 

9.2.2. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica 

que faça parte das atribuições legais do profissional. 

 

 

9.2.3. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um 

mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de 

qualificação técnica, as mesma serão INABILITADAS; 
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9.2.4. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter, explicitamente, todos os dados 

necessários à comprovação das características dos serviços executados, além 

das datas de início e término das obras; 

 

9.2.5. A licitante deverá comprovar que o(s) profissional (ais) de nível superior 

detentor (es) dos atestados apresentados pertence ao seu quadro de pessoal nos 

termos do artigo 30, § 1° da Lei federal n° 8.666/93 e suas alterações. A 

comprovação referida deverá ser feita através de cópias autenticadas do Contrato 

de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

nos termos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto n° 

61.799/67; 

 

9.2.6. A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de 

Empregados através do sistema informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, 

de 13/11/91 do Ministério do Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 09/11/95 do 

Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de sócios, a 

participante deverá apresentar cópia autenticada do contrato social; 

 

9.2.7. Poderá, ainda, comprovar o vínculo profissional através da apresentação do 

Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional detentor da 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) usada para a Comprovação de capacitação 

técnico-profissional. 

 

 

 

10.  VISITA AO LOCAL DA OBRA 

10.1. A visita técnica aos locais da obra NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as 

empresas que não a fizerem deverão apresentar uma DECLARAÇÃO assumindo 

toda responsabilidade e as consequências por não ter comparecido à visita, 

devidamente assinada pelo seu representante legal ou responsável técnico. 

10.2. Caso a licitante queria fazer a visita técnica, esta deverá ser realizada por 

profissional devidamente habilitado, registrado no CREA e/ou CAU, onde à 

Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município, 

por meio do telefone (81) 3487.9428 e/ou por email sein.paulista.pe@gmail.com, 

informará os endereços para a visitação. Após vistoria o profissional deve se dirigir 

para a Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente para dirimir 

suas dúvidas e receber a Declaração. Havendo necessidade a Secretaria designará 

mailto:sein.paulista.pe@gmail.com
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um profissional devidamente habilitado para acompanhar o profissional da empresa 

licitante aos locais das obras.  

 

 

11. DA PROPOSTA 

 

11.1. Antes de apresentar sua proposta, a participante deverá analisar o Termo de 

Referência e todos seus anexos, executando todos os levantamentos necessários 

ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as 

quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 

serviços; 

11.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos: 

 

11.2.1. Proposta de preços; 

11.2.2. Planilha orçamentária conforme modelo apresentado. A Licitante que 

apresentar preços unitários ou totais superior ao da planilha do edital 

estará automaticamente desclassificada; 

 

11.2.3. Composição do B.D.I. – Bonificação e Despesas Indiretas, conforme 

modelo fornecido. A Licitante que apresentar composição do BDI com percentual 

maior que o determinado estará automaticamente desclassificada. 

 

11.2.4. Cronograma Físico Financeiro conforme modelo apresentado  

11.2.5. Apresentar composições de preços unitários conforme modelos em 

anexo.   

11.3. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 

11.3.1. Impressa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimo ou 

entrelinhas, devidamente, datadas, carimbadas e assinadas como também 

rubricadas, em todas as páginas pelo representante legal da participante ou 

procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa ou por 

instrumento particular de procuração com firma reconhecida; 

 

11.3.2. Apresentar valor global proposto pelo licitante, em moeda nacional, em 

algarismo e por extenso, sem ressalvas entrelinhas, emendas, rasuras ou 

borrão, não podendo ter o preço total maior que o previsto no edital. 
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11.3.3. Apresentar declaração que nos preços propostos estão inclusos todas as 

despesas com encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, 

instrumentos, ferramentas, máquinas, despesas com administração local, 

alimentação e transporte do pessoal e todos os custos diretos e indiretos 

necessários à perfeita execução da obra; 

 

11.3.4. Razão social da LICITANTE, CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, 

se houver e-mail e o respectivo endereço com CEP, devendo fazer referência ao 

banco, a agência e respectivos códigos e o nº da conta para efeito de emissão 

de nota de empenho e posterior pagamento; 

 

11.3.5. Nome, identidade, endereço, CPF e profissão do(s) representante(s) da 

empresa que assinará (ão) o contrato, na hipótese de vencedora do certame do 

responsável técnico designado para executar os serviços. O(s) profissional (is) 

deverá (ão) ser indicado (s) como responsável (is) técnico (s) da participante e 

sua substituição só será possível por profissional igualmente qualificado, 

mediante a expressa aprovação da ficalização. 

11.4. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da 

data estabelecida no preâmbulo do edital para o recebimento dos envelopes 

“Documentação” e “Proposta”; 

11.5. As participantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e 

comparar todos os projetos fornecidos para execução dos serviços; 

11.6. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões 

às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à participante formular 

imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, através do 

protocolo, até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura do certame; 

11.7. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja 

com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo 

de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra 

condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas 

destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações que serão analisadas pela 

Comissão Permanente de Licitação: 

 

11.7.1. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e 
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com poderes para esse fim, sendo desclassificada a participante que não 

satisfazer tal exigência; 

 

11.7.2. A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não 

exime o participante de executá-lo dentro do preço global da proposta; 

 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta apresente o menor 

preço global. 

12.2. A empresa deverá considerar, para os valores máximos nos preços unitários, 

os mesmos considerados pela planilha orçamentária, sendo desclassificadas as 

propostas que extrapolarem os limites definidos na planilha orçamentária, conforme 

o art. 48 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

12.3. Serão consideradas HABILITADAS as empresas que atenderem a todos as 

exigências contidas neste Termo de Referência, bem como ao edital emitido pela 

Comissão de Licitação. 

13. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços serão executados na Quadra do Clube Municipal do Nobre 
Paulista - PE 
 

14. DO REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS 

14.1. Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço unitário. 

14.2. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de 

execução da obra/serviço, conforme a seguir:  

14.3 . PRAZOS   

 PRAZO DE EXECUÇÃO de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

de assinatura da ordem de serviço. (O.S) 

 PRAZO DE VIGÊNCIA de 180 (cento e oitenta) DIAS corridos, contados a 

partir da data de assinatura do Contrato. 
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14.4. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se 

considerar como obrigatória: 

 

14.4.1. A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo 

até 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Serviço; 

14.4.2. A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, 

com o boletim de medição, todos os custos para emissão do relatório ficarão a 

cargo da empresa licitante vencedora do certame; 

14.4.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente 

capacitado e habilitado, para solucionar possíveis adequações de projeto 

durante a obra, de acordo com a quantidade estimada na planilha orçamentaria.  

14.5. O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção Civil. 

14.6. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser 

previamente comunicado por escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da 

obra; 

14.7. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de 

prévia e formal comunicação ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 

14.8. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam 

expressamente indicados na proposta, a empresa será desclassificada quanto ao 

julgamento; 

14.9. O prazo previsto no item 14.2 poderá ser excepcionalmente prorrogado, 

quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que 

ocorra com antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, 

devidamente comprovado e aceito pela Administração; 

14.10. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o 

interesse da administração, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade 

referida a todas as participantes classificadas, por igual prazo, no mínimo; 

14.11. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, 

contados do termo de recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissão 

designada pela autoridade competente. Cabendo a Contratada solicitar por escrito o 

referido termo. 
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15. PAGAMENTO 

 

 

15.1. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos providenciará empenho 

para cobrir os pagamentos dos serviços a serem executados. 

15.2. As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma 

físico-financeiro, aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE, considerando os 

serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 (trinta) 

dias. 

15.3. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação 

apresentada à fiscalização. 

 

15.4. O serviço de Administração local será medido e pago em função do percentual 

de evolução dos serviços, conforme item 9.3.2.2 do Acordão 2622/2013. 

 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

 

16.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 

e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

16.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem 

fornecidos, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, 

incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua 

execução. Caberá, outrossim, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes 

construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos 

pela CONTRATANTE; 

16.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos 

serviços, devendo conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou 

defeitos que porventura existirem, uma vez que possui qualificação técnica para 

tanto. Ressaltando que independente da autoria do projeto e da ausência do 

exame dos mesmos será responsabilizado pelos erros, principalmente os que 

comprometerem a solidez da obra, por força da norma técnica NBR – 5671 e por 

ser o executor dos serviços, objeto do presente termo. 

16.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido 

neste termo de referência; 

16.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer as normas da 



 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIOS  

 

 

 
Endereço: Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves (antiga Av. Brasil) 222, Maranguape I , Paulista-PE CEP :  53441-600 (CNPJ 

:10.408.839 / 0001-17), e-mail : sein.lidiosergio@gmail.com, 
fones : (081)34372322 ramal 241 ou ( 081)34331311 ramal 241 

 

ABNT e ser de boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso 

contrário; 

16.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e 

equipamentos de segurança necessários a execução do serviço; 

 

16.1.6. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, 

incorporados ou não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais 

inclusive aqueles não citados neste Termo, porém, necessária à perfeita 

execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário; 

16.1.7. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de 

todas as medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto 

deste Termo de Referência; 

16.1.8. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier 

a causar nas instituições ou a terceiros; 

16.1.9. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer 

material ou construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto 

deste termo, até a aceitação final da obra; 

16.1.10. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como 

a remoção de remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos 

pela CONTRATANTE; 

16.1.11. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da 

CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de 

crachá de identificação, quando nas dependências do referido local da obra; 

16.1.12. Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das suas 

funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos 

EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, 

luvas, botas e óculos); 

16.1.13. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra 

só será permitido à pessoal em serviço, mediante autorização por escrito; 

16.1.14. Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará 

os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros 

prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó 

resultante de demolições de construção; 

16.1.15. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal 

executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e 

reconstrução dos mesmos; 

16.1.16. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá 

promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos; 

16.1.17. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

objeto do presente termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
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resultantes da execução ou de matérias empregados; 

16.1.18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do 

Contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos; 

 

16.1.19. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo 

com os elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 

17.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

17.1.1. Definição precisa do objeto desta licitação, especificações e referências 

necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados, bem 

como, prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente 

solicitado pela CONTRATADA, e pertinentes ao objeto do presente TR; 

17.1.2. Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra; 

17.1.3. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do 

Contrato; 

17.1.4. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não 

houver atendimento às solicitações de correções de irregularidades na execução 

dos serviços; 

17.1.5. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste 

Termo de Referência; 

17.1.6. Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão 

da obra; 

17.1.7. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do 

recebimento provisório; 

17.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 

17.1.9. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade 

que diga respeito ao Contrato. 

 

 

 

18. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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18.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Infraestrutura, 

Serviços Públicos; 

18.2. O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos 

auxiliares) é o representante da CONTRATANTE, designado para acompanhar e 

exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em 

todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de 

poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei nº 8.666/93, estabelece, 

de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76. 

18.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para 

certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços; 

18.4. O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer 

informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado; 

18.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a 

CONTRATANTE, as exigências que venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que 

terá plenos poderes para: 

 

18.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos 

relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como 

o desempenho do(s) empregado(s) da CONTRATADA; 

18.5.2. Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que 

não esteja de acordo com a técnica adequada, ficando a CONTRATADA na 

obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para a 

CONTRATANTE; 

18.5.3. Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de 

pessoal especializado que a juízo da CONTRATANTE não atendam às 

necessidades ou exigências do serviço por mau desempenho ou em 

quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de 

qualidade, prazo e segurança dos serviços; 

18.6. A CONTRATADA proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o 

pleno exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por 

ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a da CONTRATANTE; 

18.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos 

técnicos que venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao 

objeto deste termo, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico; 

18.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva 
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da CONTRATANTE, será por meio da comissão de recebimento de obras e serviços 

de engenharia a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do Termo de 

Referência, Edital e demais requisitos; 

 

19. PENALIDADES 

 

19.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% 
(um por cento) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% 
(dez por cento); 

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o 
vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor total 
contratado; 

c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da 
data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total 
da nota fiscal, por dia decorrido; 

d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como 
recusa a falha ou defeito do produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data 
da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 
8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos 
anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

 

19.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

19.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item acima. 
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19.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 
corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma 
infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo 
da rescisão contratual;  
 
 
19.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe 
franqueada vista do processo; 
 
 
19.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
 
19.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe 
franqueada vista do processo; 
 
 
19.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo 
administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo 
valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta 
tenha sido dada em dinheiro; 
 
 
19.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia 
contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração 
exigirá o recolhimento da multa; 
 
 
19.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 
conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
19.11. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

19.12. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdãos do 
Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 92/2004, respectivamente. 
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20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

20.1 Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, 

com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

21. Anexos  

 

a) Planilha orçamentária, Memória de Cálculo, Composição do BDI, Composições 

de preços unitários e Cronograma Físico Financeiro 

b) Descrição técnica da elaboração do orçamento  

c) Gráficos números de caso COVID-19 

 

Paulista, 14 de maio de 2020. 
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Anexo A  

 

Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Cronograma, 
Composições de Preços Unitários e Composição do BDI 
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Anexo B 

 

Descrição técnica da elaboração do orçamento 
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Anexo C  

 

Gráficos de Números de Casos de Pernambuco  

 


