
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Este documento tem como objetivo apresentar orientações básicas ao processo 

licitatório, como condições para execução do contrato, fiscalização, orientações técnicas e 

prazos, além das condições já apresentadas nos editais. 
 

 

1. DO OBJETO  

 

Contratação de empresa para execução de obra de Qualificação do Parque Linear na 

Orla do Rio Jaguarão – Etapa 2, no âmbito do Contrato de Repasse n.º.1057.642-52/2018, 

Convênio n.º.874534/2018, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Técnico anexos. 

 

2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS  

 

 Com relação às Qualificações Técnicas para a Licitação, a empresa proponente deverá 

apresentar: 

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

b) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados 

de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou 

serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, sendo estas: 

i. Arquibancada; 

ii. Terraplanagem. 

c) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(eis) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT. 

d) Quanto à Visita Técnica, deve ser feita pelo Responsável Técnico que assinará a 

proposta da empresa; 

e) No modelo de Atestado de Visita Técnica anexo ao edital deverá constar a 

assinatura do Responsável Técnico que assinará a proposta da empresa. 

f) Na Planilha Orçamentária do licitante deverá utilizar a fórmula “ARRED” com 

no máximo 2 (duas) casas decimais, em todas as células que contém operação 

matemática; 

g) Demais informações constam no documento IDENTIFICAÇÃO GERAL DO 

PROJETO na fl. 123. 

  



 

 

 

3. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO  

 

O objeto concluído deverá atender todas as normas técnicas vigentes e especificações 

do projeto. Conforme Art. 73, Inc. I, da Lei 8.666/1993 o objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

 

4. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 

A execução dos serviços na Prefeitura Municipal de Jaguarão, será objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Secretaria 

Requisitante bem como pelo responsável técnico pelo projeto.  

Caberá ao representante da Secretaria responsável, devidamente autorizado para ser 

fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do 

objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades 

observadas. 

A Fiscalização Administrativa do contrato se dará por servidor da Secretaria 

Requisitante ou outra Secretaria se for o caso, e este será responsável pelos trâmites 

relacionados ao pagamento, bem como acompanhamento dos prazos do contrato e devidas 

prorrogações se for o caso, bem como demais acompanhamentos de natureza administrativa. 

A Fiscalização Técnica do contrato se dará pelos servidores responsáveis pela 

elaboração do projeto, conforme Portaria a ser encaminhada após a homologação da licitação. 

Toda e qualquer questão técnica referente à obra deverá ser tratada com a fiscalização. 

A Prefeitura de Jaguarão se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste Anexo. 

 

5. DAS CONDIÇÕES E PAGAMENTO  

 

Os pagamentos serão feitos conforme cronograma físico-financeiro. 

As Notas Fiscais serão emitidas somente após a autorização do fiscal técnico mediante 

elaboração do Boletim de Medição, ou aferição do Boletim de Medição pela REGOV/PL (Caixa 

Econômica Federal) quando for o caso. 

A contratada deverá apresentar junto com a Nota Fiscal, documentação referente à Folha 

de Pagamento dos funcionários vinculados à referida obra, bem como comprovantes de 

quitação das obrigações tributárias e trabalhistas. As certidões negativas de débitos deverão 

estar sempre atualizadas. 

Para pagamento da primeira medição deverá ser apresentada Relação dos Empregados 

que trabalharão na obra, bem como CNO – Cadastro Nacional de Obras. 

Os pagamentos serão realizados em até 30 dias a contar da emissão da Nota Fiscal, 

conforme Art. 40 da Lei 8666/93, tendo em vista os trâmites necessários à efetivação do 

pagamento. 

Os procedimentos de pagamento serão efetuados pela Plataforma +Brasil, de acordo 

com os procedimentos OBTV. 



 

 

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter em local de fácil visualização, 

a indicação do número da licitação, contrato de prestação de serviços, o nome do Programa 

(Planejamento Urbano), Contrato de Repasse (1059.942-34/2018) e o Convênio 

(874831/2018). 

Os pagamentos serão efetuados mediante transferência bancária para conta corrente em 

nome do proponente vencedor da licitação pela Secretaria da Fazenda deste município. 

 

6. DA ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA PARA A DESPESA 

 

Conforme planilhas orçamentárias o valor total do empreendimento é de R$506.533,27. 

Estando dividido da seguinte maneira: 

 

 - Contrato de Repasse com a CEF         R$368.150,48 

                                      Repasse         R$222.857,14 

                                 Contrapartida         R$145.293,34 

 

  - Contrapartida Adicional PMJ               R$138.382,79 

 

Para suporte às despesas, serão utilizadas as seguintes dotações orçamentárias: 

 

Órgão:  05 – Sec. de Planejamento e Urbanismo 

Unidade Orçamentária: 05.01 – Núcleo Administrativo 

Ação: 1.179 – Áreas Esportivas de Lazer 

Elemento da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações 

 

Código Reduzido: 851 

Código do Desdobramento: 26588 

Fonte de Recursos: 1309 

Valor: R$222.857,14 

 

Código Reduzido: 839 

Código do Desdobramento: 26585 

Fonte de Recursos: 0001 

Valor: R$283.676,13 

 

7. DOS PRAZOS 

 

O prazo de execução do contrato será de 4 (quatro) meses a contar da Ordem de Início 

de Serviço, conforme Cronograma Físico- Financeiro. 

O prazo de vigência será de 8 (oito) meses a contar da assinatura do contrato, 

considerando os prazos necessários aos trâmites administrativos do processo. 

Ambos os prazos poderão ser prorrogados nos termos do Art. 57 da Lei nº8666/93. 

  



 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Tipo de Julgamento: Menor Preço Global 

 

Regime de Obra: Empreitada por Preço Global 

 

Mantem-se as demais condições já apresentadas nos Editais de licitações bem como as 

apresentadas no documento IDENTIFICAÇÃO GERAL DO PROJETO constante na fl. 123. 

 

 

Jaguarão, 09 de março de 2020. 

 

 


