
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Praça 10 de Agosto nº10 -  Centro - CEP: 29.590-000 

CNPJ: 27.174.127/ 0001-83 - Divino de São Lourenço - ES 

www.pmdsl.es.gov.br/semosu@dslourenco.com.br–Tel:(28)3551-1177 ou 1158-Tel.Fax:(28)-3551-1166 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este TR (Termo de Referência) define os critérios que orientam 

contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, a 

execução, os critérios de medição, a aceitação e/ou recebimento de 

serviços e obras de arte especial, a serem contratados pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, visando o cumprimento do 

objeto e atendendo as determinações do art. 7º da Lei nº 8.666/93. 

 

2 RECURSOS FINANCEIROS 

A presente contratação se dará através dos recursos financeiros 

provenientes de contratos de financiamento que, entre si, celebram o 

Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o 

Município de Divino de São Lourenço, formalizado pelo Contrato de 

Repasse nº 858739/2017/ME/CAIXA – Operação1038188-76. 

 

3 OBJETO 

O objeto desta licitação é a contratação de empresa para 

prestação de serviços de construção de uma Quadra Poliesportiva, na 

Rua José Borges Filho, Bairro Santa Cruz, com fornecimento de mão de 
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obra, materiais e equipamentos, conforme os procedimentos e os 

critérios estabelecidos neste Termo de Referência. 

 

4 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

O presente TR engloba todos os serviços a serem realizados para a 

construção de uma Quadra Poliesportiva, visando: 

 Estruturas de concreto armado; 

 Estrutura metálica (pilares, arcos, terças e outras peças); 

 Cobertura; 

 Instalações Elétricas e Sistema de Proteção Contra Descargas      

Atmosféricas (SPDA) 

 Piso; 

 Alambrado e portão; 

 Pintura e instalação de equipamentos. 

 

5 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A contratação prevista neste TR tem como estimativa o custo 

global de R$ 331.026,41 (trezentos e trinta e um mil, vinte e seis reais e 

quarenta e um centavos), conforme planilha orçamentária em anexo, 

cujos preços tiveram como base as planilhas referenciais do SINAPI-ES e 

IOPES, data base setembro/2018 - Com Desoneração, bem como 

composições de preços unitários dos serviços não contemplados nas 

tabelas. 
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6 PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

 O prazo para a execução das obras será de 06 (seis) meses, 

conforme cronograma físico-financeiro, a contar do dia subsequente à 

publicação oficial da Ordem de Início de execução dos serviços, nos termos 

do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar do 

dia subsequente à sua publicação na imprensa oficial, nos termos do 

parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

7 FORMA DE CONTRATAÇÃO 

O processo licitatório originado deste Termo de Referência ocorrerá 

na modalidade Tomada de Preços e o regime de execução será por 

Empreitada por Preço Global. 

 

8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro da 

obra, para aprovação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

com indicação das etapas, períodos de execução, folgas e etapas 

constituintes do caminho crítico para execução das obras ou serviços e 

previsão de desembolso. 
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 O prazo, de que trata o item anterior, será dado na forma que for 

estabelecido no ato convocatório. Quando o ato convocatório da licitação 

for omisso, quanto a unidade de tempo, o prazo de execução das obras ou 

serviços deverá ser dado, sempre, em dias corridos. 

A CONTRATADA, ainda que tal exigência não conste no ato 

convocatório da licitação ou no contrato, deve apresentar diagrama de 

fluxo de execução dos serviços, com indicação das etapas, períodos de 

execução e folgas para execução das obras ou serviços. 

Com base nos elementos indicados no item anterior a CONTRATANTE 

exercerá o controle da execução do prazo total do desenvolvimento físico 

da obra, ao longo do período da execução, e dos períodos de execução de 

cada etapa da obra ou serviço. 

Na sua proposta, a CONTRATADA incluirá calendário de execução das 

obras, com os dias efetivos de trabalho e o prazo total para execução da 

obra, com as possíveis interrupções na unidade de tempo, que for indicada 

no Ato Convocatório ou neste TR. Os motivos de força maior, para 

prorrogação de prazos, serão definidos no contrato, sendo admitidas 

apenas para prorrogação dos prazos parciais ou totais, interrupções 

provocadas por fatos absolutamente fora do controle da CONTRATADA, 

a juízo da fiscalização. 

 

9 DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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Os serviços de administração local serão remunerados de acordo 

com o avanço físico da obra, limitado a 2,88% do valor dos serviços 

executados, proporcionalmente à execução financeira, de forma a 

resguardar o ritmo programado da obra. 

O engenheiro que comandará a execução dos serviços deverá 

obrigatoriamente, manter presença mínima de 90 minutos para 03 

(três) dias da semana de trabalho nos locais das obras e/ou serviços. 

10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Entre outros, previstos no Edital, a empresa deverá provar que possui 

em seu quadro permanente na data de apresentação da proposta, 

profissional de nível superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico, 

devidamente certificado pela sua entidade profissional: 

 

a) Serviços de construção de Quadra Poliesportiva em concreto armado 

e estrutura metálica compatíveis com projetos e planilha 

orçamentária. 

 

A empresa deverá comprovar as quantidades mínimas, através de 

Atestados ou Certidões de Acervo Técnico do Responsável Técnico pela 

empresa, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente certificados pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, 

Agronomia e Arquitetura) e CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 

Para cada item de serviço de maior relevância poderá ser considerado a 
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soma das quantidades dos serviços especificados na descrição do item 

correspondente. 

 

Item Descrição dos Serviços Quant. 

1 Estrutura de concreto armado  1.111,19 Kg 

      27,81 m³ 

2 Estrutura metálica e cobertura com telha 

de aço/alumínio espessura 0,5 mm 

 6.819,43 Kg 

 693,24 m² (Telha) 

3 Piso quadra Fck = 25MPa, espessura 10 cm, 

armado com tela Q138 

 553,57 m² 

4 Alambrado para quadra poliesportiva  285,16 m² 

 

Os equipamentos mínimos requeridos pela Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos para a execução da obra constam da tabela 

abaixo: 

 

Item Descrição dos Equipamentos Quant. Potência/ 

Capacidade 

 1  Placa vibratória a gasolina  01  6.5 HP 

 2  Compactador de solo tipo sapo a 

gasolina 

 01  6.5 HP 

 3  Betoneira  01  600 L 

 4  Vibrador de concreto com mangote 3,5  01  2200 W 
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metros 

 5  Serra circular para madeira 1.200w para 

disco de 185 mm 

 01  1.200 W 

 

11 DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

A equipe técnica a ser alocada para a execução dos serviços deverá 

ser constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais necessários à 

execução dos serviços constantes da planilha orçamentária, e pelo menos 

um Engenheiro Civil Junior preposto, responsável pela execução dos 

serviços e conforme previsto adiante. 

O Engenheiro preposto indicado na proposta da empresa deverá 

efetivamente trabalhar na execução da obra / serviço. A eventual 

substituição do profissional só será possível mediante comunicação por 

escrito a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, devidamente 

justificados. Do técnico substituto deverão ser apresentadas Certidões de 

Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, 

comprovando ter o mesmo à qualificação técnica compatível com a do 

substituído.   

As CAT (Certidões de Acervo Técnico) a serem apresentadas terão as 

mesmas exigências do Edital para o profissional em questão. 

O Engenheiro preposto deverá comprovar sua experiência com a 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico compatíveis com o objeto da 

licitação. 
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O nome do engenheiro preposto (com seu endereço e telefone de 

contato) e suas Certidões deverão constar nos documentos técnicos para 

habilitação do Engenheiro. 

Após contratação, esta documentação deverá ser encaminhada a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

a) Serviços de construção de Quadra Poliesportiva em concreto armado 

e estrutura metálica compatíveis com projetos e planilha 

orçamentária. 

b) As parcelas de maior relevância técnica a serem comprovadas pelo 

profissional são: 

 

Item Descrição dos Serviços Quant. 

1 Estrutura de concreto armado  1.111,19 Kg 

      27,81 m³ 

2 Estrutura metálica e cobertura com telha 

de aço/alumínio espessura 0,5 mm 

 6.819,43 Kg 

 693,24 m² (Telha) 

3 Piso quadra Fck = 25MPa, espessura 10 cm, 

armado com tela Q138 

 553,57 m² 

4 Alambrado para quadra poliesportiva  285,16 m² 

 

O engenheiro deverá comprovar as quantidades mínimas, através 

de Atestados ou Certidões de Acervo Técnico do Responsável Técnico, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia, 
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Agronomia e Arquitetura (CREA). Para cada item de serviço de maior 

relevância poderá ser considerado a soma das quantidades dos serviços 

especificados na descrição do item correspondente. 

  

 

12 MOBILIZAÇÃO 

A reunião de mobilização entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

deverá ser realizada após a assinatura do contrato. 

A CONTRATADA deverá proceder à mobilização da equipe de 

administração local da obra, compatível com o cronograma físico, tão logo 

seja emitida a Ordem de Serviço. 

As instalações provisórias que se fizerem necessárias à fase de 

mobilização deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização e 

estar de acordo com as normas regulamentadoras NR-18 e NR-24, 

normas gerais estabelecidas neste TR, demais normas técnicas em vigor. 

Essas instalações não devem interferir com terceiros (ruas, calçadas, 

linhas de abastecimento, dentre outras), nem com a própria obra ou 

com critérios de projeto. 

 

13 DO CANTEIRO DAS OBRAS 

Na reunião de mobilização, a CONTRATADA, deverá fornecer 

anteprojeto das instalações do canteiro das obras, em consonância com 

as diretrizes do memorial descritivo, com dimensões e cotas, indicando 
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a posição das instalações, as áreas de armazenamento de materiais e 

resíduos, e estacionamento obedecendo às normas regulamentadoras 

NR-18 e NR-24, portarias, instruções e outros atos disciplinadores de 

segurança e medicina do trabalho, oriundo do Ministério do Trabalho, e 

aos demais dispositivos legais pertinentes. 

O canteiro de obras e/ou serviços deve ser delimitado de modo a 

impedir o ingresso de pessoas não autorizadas à área, assegurando em 

qualquer hipótese o livre trânsito e a integridade física de pedestres e 

de veículos nas vias públicas e a proteção dos bens de terceiros 

estacionados ou localizados nas adjacências do canteiro. 

Quando a ocupação do terreno, pelas obras ou serviços 

contratados, não permitir a instalação, no local, de todos os elementos 

de apoio aos trabalhos de execução, o proponente incluirá na sua 

proposta, mesmo que tal exigência não conste no ato convocatório da 

licitação, as soluções que serão adotadas para a situação. 

 

14 DA SINALIZAÇÃO 

A CONTRATADA será responsável pela execução e instalação de 

placas alusivas ao objeto contratual nos padrões do Governo Federal no 

modelo da Caixa Econômica Federal. 

A CONTRATADA deverá providenciar a instalação, operação e 

manutenção do isolamento e sinalização da área de trabalho, sinalização 

diuturna, bem como demais placas que se fizerem necessárias ao bom 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Praça 10 de Agosto nº10 -  Centro - CEP: 29.590-000 

CNPJ: 27.174.127/ 0001-83 - Divino de São Lourenço - ES 

www.pmdsl.es.gov.br/semosu@dslourenco.com.br–Tel:(28)3551-1177 ou 1158-Tel.Fax:(28)-3551-1166 

 

 

andamento dos serviços, a fim de proteger os funcionários da obra e 

demais pessoas. 

 

 

 

15 DESENVOLVIMENTO DA OBRA 

Deverá ser realizado pela CONTRATADA, e entregue à fiscalização, 

antes do início dos serviços, a inspeção prévia do entorno da obra com 

emissão de relatório fotográfico. Todas as fotos deverão portar as datas 

da sua reprodução. 

A obra deve seguir rigorosamente a sequência construtiva e os 

prazos previstos no cronograma apresentado pela CONTRATADA e 

aprovado pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá manter um Engenheiro Civil para 

acompanhamento da execução dos serviços, a fim de garantir as 

especificações de projeto; 

De forma a evitar danos, antes de qualquer procedimento de 

perfuração e/ou escavação deve ser verificada, a possibilidade da 

existência de interferências enterradas (dutos, cabos, fundações, 

galerias e outras) e executado seu devido mapeamento, se for o caso. 

 

16 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Todos os serviços a serem executados, deverão atender 

obrigatoriamente às especificações contidas neste TR, especificações do 

projeto executivo, Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT quando pertinentes, e as recomendações dos fabricantes de 

materiais. 

Os serviços, pessoal e equipamentos são os discriminados na 

planilha orçamentária, anexadas a este Termo de Referência. Cabe 

especificamente ao contratado: 

a) Executar os serviços de acordo com as especificações dos projetos 

e memorial descrito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos; 

b) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos 

a serem realizados, devidamente equipados com EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) e uniformizados; 

c) Destinar veículos e equipamentos suficientes para o 

desenvolvimento dos trabalhos, bem como de todo o material 

necessário para a execução dos mesmos; 

d) Elaborar junto com a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras 

e da Caixa Econômica Federal as notas de serviço, as medições das 

obras e o respectivo controle das mesmas; 

e) Ser responsável pelo fornecimento contínuo de todo e qualquer 

material necessário à execução dos serviços relacionados na 

Ordem de Serviço previstos na planilha orçamentária do contrato; 

f) Cabe ainda à contratada atender ao estabelecido na legislação 
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ambiental vigente, que trata dos procedimentos para controle 

ambiental da obra; 

g) Dispor de todos os equipamentos, acessórios e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços relacionados na Ordem de 

Serviço; 

h) Manter todos os equipamentos em condições adequadas e 

equipados com todos os sistemas e dispositivos de proteção 

previstos na legislação em vigor. 

 

17.1 Estruturas de Concreto Armado 

No geral, os elementos estruturais de fundação serão executados em 

concreto Fck 20 Mpa (cimento, areia média, brita n°1), traço 1:2,7:3, preparado 

em betoneira 600 litros, armadas em aço CA-50 A (média e grossa) e CA-60 B 

(fina), conforme projeto estrutural; com a utilização de fôrma de chapa 

compensada resinada 12 mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes A 

retirada das fôrmas obedecerá a NBR 14931/04 atentando-se para os prazos 

recomendados: faces laterais; 3 dias. 

 

17.2 Estrutura Metálica e Cobertura 

A estrutura metálica deverá ser pré-montada na fábrica para avaliação 

de discordâncias dimensionais entre conexões antes de ser transportadas para 

a obra, onde ocorrerá a montagem final.  
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A contratada deverá apresentar à fiscalização o plano de 

montagem para as estruturas metálicas antes do início da montagem. 

Todas as medidas relativas às distâncias entre eixos de vigas deverão ser 

confirmadas em obra antes do início de fabricação das vigas.  

O perfil estrutural leve é um produto laminado com aços produzidos de 

acordo com a norma brasileira NBR 7007 / MR250 (ASTM A36) para fins 

estruturais, e suas abas paralelas asseguram uma boa inércia e facilitam o 

encaixe e a montagem. As dimensões serão as dimensionadas em projeto. Os 

perfis U enrijecidos, obtidos por dobra, são produtos metalúrgicos constituídos 

por uma única tira de chapa de aço estrutural. Os perfis são fabricados de 

chapas de aço carbono maleáveis, onde se destacam as normas de fabricação 

ASTM A570 e ainda a norma ASTM A500. As cantoneiras são laminadas com 

aços produzidos de acordo com a norma brasileira NBR 7007 / MR250 (ASTM 

A36) para fins estruturais. São produtos oriundos do laminador de chapas 

grossas (LCG) e do laminador de tiras a quente (LTQ). As dimensões serão de 

espessura de 15 mm e 20 mm. As soldas deverão obedecer às normas AWS. Os 

eletrodos deverão ter especificação E70XX. Os cordões de solda deverão ter 

espessura mínima igual ou maior à espessura da chapa de menor espessura a 

ser soldada na conexão, salvo indicação em contrário (SIC).  

As peças deverão ser soldadas em toda a extensão de contato, salvo 

indicação em contrário. As soldas de topo deverão ter penetração total. 

Deverão ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem. Não 
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deverão deixar término de cordões de solda, restos ou pontas agudas de soldas 

(respingos e restos de arame de solda).  

Todos os elementos de aço das estruturas devem ter proteção contra 

corrosão conforme o sistema de pintura especificado: preparo e tratamento da 

superfície com jateamento ao metal quase branco AS 2 ½, fundo e acabamento 

com aplicação de tinta epóxi Epoximatic, com característica de primer e 

acabamento, alta espessura, 120 μm a 200 μm.  

Deverá ocorrer a preparação para transporte da estrutura metálica da 

fábrica à obra, de maneira que não sofram riscos na pintura. Todas as soldas 

feitas em obra deverão ser pintadas conforme especificação, porém com 

pincel.  

A empresa deverá tomar todas as providências para que a estrutura 

permaneça estável durante a montagem, utilizando contraventamentos 

provisórios, estaiamentos e ligações provisórias de montagem, em quantidade 

adequada e com resistência suficiente para que possam suportar os esforços 

atuantes durante a montagem.  

São de responsabilidade da empresa executora todos os serviços que se 

façam necessários para a perfeita execução dos serviços contratados. Qualquer 

dúvida a respeito dos materiais ou procedimentos deverá ser esclarecida junto 

à fiscalização.  
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Será de inteira responsabilidade da empresa executora e instaladora a 

execução de medidas de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI) por parte de 

seus funcionários.  

Os materiais e serviços ficarão sujeitos à aprovação da fiscalização, que 

poderá a qualquer tempo rejeitá-los se os julgar de qualidade inferior, bem 

como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da 

empresa responsável pela execução e instalação.  

Qualquer alteração que se julgar necessária deverá ser consultada 

previamente a fiscalização, necessitando para tanto a autorização da mesma 

por escrito.  

Toda cobertura será executada em telha em aço zincado trapezoidal 40 

com espessura 0,5 mm. 

 

17.3 Piso de Quadra 

Deverá ser executado o preparo, regularização e compactação do 

terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra.  

O piso da quadra poliesportiva será executado em concreto com Fck 25 

MPa, espessura 10 cm, armado com tela soldada em aço tipo telcon Q-138 

10x10 cm Ø 4.2mm (figura 01), camada única bombeável com brita n° 01, 

acabamento superficial com rotoalisador, juntas com corte serra diamantada 

preenchida com mastique, sobre base solo brita 30% espessura 5 cm e resina 

endurecedora. 
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Figura 01: Tela Soldada Em Aço Tipo Telcon Q-138 10x10 cm Ø 4.2mm. 

Fonte: Online 2018. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização uma cópia da nota 

fiscal da fábrica do concreto usinado Fck 25 MPa bem como corpo de 

prova. 

 

17.4 Alambrado 

O alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame 

galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5 cm, inclusive portão em tela 

arame galvanizado n° 12, malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas 

de abrir, incluso ferragens. O alambrado será de encaixe, ou seja, removível. 
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18 TRANSPORTE DE MATERIAIS 

Os caminhões de entrega de materiais e insumos, inclusive caminhões 

betoneiras, utilizados pela CONTRATADA deverão dispor de alarme 

sonoro de ré. 

 

O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à 

circulação pública, realizado pela CONTRATADA ou terceiros, deverá ser 

feito mediante a cobertura total e eficaz da carga transportada, 

respeitando todas as diretrizes da resolução CONTRAN Nº 499. 

 

19 SEGURANÇA DE TERCEIROS 

A realização de quaisquer serviços, utilização de veículos, caminhões, 

máquinas e equipamentos que possam produzir danos, devem ser 

executados de modo a garantir, na área de influência da obra ou 

serviços, a segurança e a integridade física dos bens móveis, imóveis e 

veículos, o respeito aos limites das propriedades e a proteção da vida e 

da integridade física das pessoas que ali transitam, trabalham ou ali 

residem. 

 

Aplicam-se, às subcontratadas, todas as exigências contidas neste 

Termo de Referência, no que tange à segurança de terceiros e de seus 
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bens móveis e benfeitorias, pela qual a CONTRATADA responde perante 

a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solidariamente. 

 

Sem prejuízo do obrigatório atendimento das exigências contidas neste 

Termo, a CONTRATANTE deve contratar apólice(s) de seguro(s) 

específica(s), permanentemente atualizada(s), para cobrir prejuízos 

causados a terceiros e à obra ou serviço contratado, tal como referido 

neste Termo e nos dispositivos legais e normativos. 

 

O seguro, referido no item anterior, não se confunde com o previsto na 

Legislação Previdenciária. 

 

Os custos decorrentes do planejamento, projeto e implementação de 

medidas de segurança de terceiros, correrão a expensas da 

CONTRATADA, que deve incluir tais custos na sua proposta de preços, 

pelo que não lhe cabe o direito de qualquer reivindicação de 

ressarcimento das despesas feitas com tais encargos. 

 

20 CONTROLES 

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla 

ação da Fiscalização permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como 

atendendo prontamente às justas solicitações que lhe forem efetuadas. 
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A CONTRATANTE exercerá, pela fiscalização das respectivas obras ou serviços, 

por especialista, por laboratórios ou por empresas de consultoria especializada, 

de comprovada idoneidade técnica e profissional, controle sobre os materiais 

utilizados, os recursos humanos envolvidos, os serviços executados e os 

equipamentos utilizados. Casos estes não correspondam ao especificado, 

deverão ser substituídos imediatamente, não constituindo tal substituição, em 

nenhuma hipótese, motivo justo ou de força maior para permitir dilatação do 

prazo ou do aumento do preço contratado. 

Será exigido da CONTRATADA a apresentação e execução de plano de 

qualidade ou procedimento de execução dos serviços. 

Os materiais utilizados pela CONTRATADA serão avaliados quanto ao tipo, 

qualidade, desempenho e modulação, e deverão estar em conformidade com 

as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Responsabilidade, 

projeto executivo, contrato e normas técnicas. 

Será avaliado se os equipamentos utilizados pela CONTRATADA atendem as 

exigências contidas nesse TR e se são adequados ao tipo de serviço a ser 

executado. Os equipamentos utilizados durante a execução de serviços 

deverão ser registrados, diariamente, no diário de obras. 

 

21 COMUNICAÇÕES 

A sistemática para as comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, 

deverá seguir o que consta no Contrato e neste Termo. 
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Em qualquer caso, as comunicações serão por escrito, por e-mail devendo ser 

solicitado pelo remetente a confirmação de leitura, ou por ofício desde que 

perfeitamente legível, sem emendas ou rasuras, emitido em duas vias, devendo 

o recebedor assinar e datar a segunda via, que será devolvida ao remetente. 

No âmbito da obra ou do serviço, as comunicações, serão entre o responsável 

técnico da CONTRATADA e a equipe de fiscalização/gestão da CONTRATANTE. 

Quando as comunicações, por sua natureza, ultrapassarem o âmbito da 

competência do responsável técnico e da fiscalização/gestão, dar-se-ão entre o 

responsável legal indicado pela CONTRATADA e constante no contrato, e 

secretário de Obras e Serviços Urbanos. Os prazos definidos entre a 

CONTRATADA e a fiscalização devem ser registrados em algarismos e por 

extenso no corpo do documento oficial de comunicação.  

 

22 INTERVENIENTES / DA SUB-CONTRATAÇÃO 

Será permitida a subcontratação dos itens considerados acessórios à execução 

das obras, normalmente executados por empresas especializadas, devendo ser 

solicitados pela CONTRATADA, mediante justificativa técnica, com a devida 

anuência da CONTRATANTE, limitados à 30% do valor da contratação. 
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23 MEDIÇÕES 

A medição das etapas executadas será solicitada pela CONTRATADA, por 

escrito, através de ofício, protocolado no setor do protocolo na sede da 

Prefeitura e endereçado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 

A medição será mensal, tendo por base o orçamento proposto pela empresa e 

integrante do contrato. Esta medição será feita após apresentação de 

RELATÓRIO 02 (duas) vias contendo, no mínimo: 

 

a) Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionado 

e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 

b) Relação de equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua 

função e a sua relação com a empresa, por atividade) e dos técnicos da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no acompanhamento dos 

serviços; 

c) Corpo da medição relacionando todos os serviços realizados em cada 

trecho, a sua qualificação, especificação e o NÚMERO da ORDEM DE 

SERVIÇO correspondente; 

d) A quantificação e o orçamento dos serviços realizados no período, de 

acordo com a planilha orçamentária do contrato; 

e) Correspondências expedidas e recebidas, bem como cópias da ORDEM 

DE SERVIÇO expedidas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
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Urbanos; 
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f) Relatório fotográfico com registro dos serviços executados no período da 

medição; 

 

A documentação deverá ser entregue nos modelos fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, quando for o caso, e dentro do prazo 

estabelecido no contrato. 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos analisará o boletim de 

medição realizado pela contratada. Após aprovação, a Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos realizará o boletim de medição oficial. A CONTRATADA 

deverá emitir a nota fiscal no valor aprovado da medição, que será atestada pela 

Administração. 

A CONTRATANTE efetivará medição própria acumulativa, elaboradas em mapas 

próprios, onde serão feitas as deduções dos quantitativos já pagos. 

 

24 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento ao dirigente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

poderá solicitar o recebimento da obra. 

Os serviços concluídos poderão ser recebidos através do Termo de Recebimento 

Provisório, a critério da CONTRATANTE, através de vistoria do responsável por seu 

acompanhamento e da fiscalização, desde que formalizado em Termo 
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Circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita da CONTRATADA. 

O Termo Circunstanciado citado no item anterior deve: 

 Ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento, no caso de os 

serviços estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos; 

 Relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 

inconsistências, dando prazo para correção, que não poderão ser 

superiores a 90 (noventa) dias, no caso de os serviços apresentarem NÃO 

CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos. 

 

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. 

Para o RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços/obra, o dirigente do órgão 

contratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que 

vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais. 
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25 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Cumprir fielmente às disposições do contrato e deste Termo de Referência, no 

que lhe couber. 

Deverá ser rigorosamente obedecida a relação de serviços descritos na planilha 

de orçamento e os elementos de composição de preços unitários. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

Cumprir fielmente às disposições do contrato, no que lhe couber, às 

especificações técnicas deste Termo de Referência e seus anexos, bem como às 

normas técnicas e Normas Regulamentadoras do MTE, pertinentes às disposições 

do contrato. 

A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização o PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT 

e ASO dos funcionários na ocasião da mobilização. O mesmo procedimento 

deverá ser realizado pelas empresas subcontratadas antes de iniciar os serviços. 

Nos documentos deverão constar todas as funções previstas para a execução do 

contrato. 

Manter no canteiro de obras ou serviços equipamentos suficientes para 

prevenção e combate a incêndios, compatíveis com a classe e risco de incêndio da 

obra ou do serviço contratado. 
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Comunicar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos qualquer acidente 

de trabalho e/ou trajeto ocorrido com funcionários próprios ou funcionários 

subcontratados, imediatamente após a ocorrência, mesmo que não haja 

afastamento das atividades. A CONTRATADA deverá registar CAT no site da 

Previdência Social, conforme legislação vigente. 

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos ternos da Lei 

nº 6496/77, e apresentá-la até um dia útil após a emissão da Ordem de Serviço; 

Cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro e manter a CONTRATANTE 

sempre informada do andamento dos trabalhos, mediante apresentação de 

relatórios detalhados, a serem apresentados, no mínimo, quinzenalmente. 

 

26 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Cumprir fielmente às disposições do contrato e deste Termo, no que lhe couber. 

Fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao início da obra ou serviço 

no prazo estabelecido no contrato. 

Adotar, sempre que necessário, providências junto à terceiros, na ocorrência de 

dificuldades no transcurso normal da obra ou serviço. 

Efetuar, com a presença da CONTRATADA, a análise dos serviços já executados. 
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Avaliar as medições e faturas apresentadas pela CONTRATADA, atestando-as para 

pagamento, se for o caso, sempre observando os procedimentos estabelecidos 

em Legislação própria e neste TR. 

Avaliar a necessidade de aditamento ao contrato solicitada pela CONTRATADA, 

observado o disposto na legislação em vigor e nas normas internas da 

CONTRATANTE. 

Inspecionar com frequência as obras e verificar as condições de organização, 

segurança dos trabalhadores e do público, de acordo com as Normas 

Regulamentadoras e NBR 7678 – Segurança na Execução de Obras e Serviços de 

Construção, exigindo da CONTRATADA as medidas corretivas que sejam 

necessárias. 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos trabalhos, incluindo o contrato, projetos, orçamento, cronograma, 

correspondência, medição e relatórios de andamento das atividades. 

Suspender quaisquer serviços que estejam sendo executados em desacordo com 

o projeto, especificações de materiais, detalhes e procedimentos de execução 

constante nas normas técnicas da ABNT, normas reguladoras, TR e legislação 

federal, estadual e municipal, exigindo, quando necessário, a demolição e 

remoção total do entulho resultante, bem como sua reconstrução. 
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27 FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

A CONTRATANTE acompanhará e fiscalizará a execução do contrato, através de 

representantes por ela indicados, por profissional ou equipe de fiscalização 

habilitada, desde o início até o final do contrato, com a experiência técnica 

necessária ao acompanhamento e controle do serviço que está sendo executado. 

O acompanhamento e fiscalização deverão ser realizados pelo gestor do contrato, 

subsidiado pelo fiscal do contrato, por meio de instrumentos de controle, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

 

28 SANÇÕES 

A CONTRATADA se submeterá às sanções previstas na lei 8.666/93. 

 

29 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ainda que o ato convocatório da licitação não exija, o licitante deverá 

apresentar com sua proposta uma DECLARAÇÃO DE QUE TEM PLENO 

CONHECIMENTO DOS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS, PLANILHAS 

DE REFERÊNCIA DE PREÇOS DA CONTRATANTE, BEM COMO DO TERMO DE 

REFÊNCIA E EDITAL DE LICITAÇÃO. Deverá ser incluído, ainda, na declaração, 

que o declarante e sua equipe técnica visitaram o local das obras e serviços e 

que têm conhecimento das suas peculiaridades e ônus decorrentes dessas, 

para nada reclamar posteriormente. 
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A CONTRATADA se obrigará a executar as obras e serviços empregando 

exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo 

rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações Técnicas que forem 

fornecidos pela CONTRATANTE. 

Nos preços contratuais serão considerados inclusos todos os custos 

diretos, encargos sociais e trabalhistas, bem como o B.D.I. (benefícios e 

despesas indiretas) proposto pela licitante, representando preços para 

pagamento à vista. 

A CONTRATADA deverá consultar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos em eventuais casos de dúvida quanto à interpretação deste Termo e 

da planilha orçamentária. 

Neste Termo de Referência a expressão CONTRATANTE refere-se a Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos e a expressão CONTRATADA refere-se 

a empresa CONTRATADA para execução da obra. 

A CONTRATADA deverá na execução das construções e/ou serviços, 

obedecer a todas as condições contidas neste TR, ainda que elas não 

constem no contrato ou ato convocatório. 

 


