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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1-OBJETO: 
 
Tendo como objeto: “Contratação de empresa para execução de obra – reforma e revitalização 
da praça da bíblia no município de são Félix do Araguaia. Recursos oriundos do Convênio Nº 
873033/2018/MTUR/CAIXA e contrapartida do município, conforme projeto básico, 
memorial descritivo, cronograma de desembolso, orçamento   estimado   em   planilha   de   
quantitativos   e   custos unitário e especificações e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 
 
CONSIDERANDO QUE: houve rescisão unilateral do contrato de execução com a empresa PAC 
SERVICES LTDA - ME, situada à Rua Amélia Lopes, Qd. 22, Lote 07 nº 137, Bairro Odília, Rio 
Verde Estado de Goiás, CEP: 75908-854, inscrita no CNPJ nº 21.927.187/0001-43, representada 
pelo Sr.(a) Edilberto Alves Costa Neto, portador(a) do CPF nº 013.421.561-37 e RG nº 
648044/SSP/TO; conforme documentos anexos a este termo de Referência oriunda do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°. 036/2019- TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019; CONTRATO Nº 
080/2019. 
 . 
2-JUSTIFICATIVA 
O município de São Félix do Araguaia está localizado às margens do Rio Araguaia, de frente a maior 
Ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Possui uma riqueza natural composta por fauna e flora 
exuberantes, lagos e rios com belíssimas praias que dispensam qualquer comentário, trilhas 
ecológicas, imensa diversidade de peixes, e ainda a cultura indígena Karajá, que é também 
atrativos turísticos, está situado a 1.200 km da capital do Estado, sua população é de 10.625 
habitantes, de acordo com o Censo Demográfico  do IBGE 2010,  sua Área  é de 16.713,466KM2, 
seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.668, segundo as organizações da Nações 
Unidas (ONU) – IDHM/2010. A atividade econômica predominante é agropecuária, como em grande 
parte do Estado, porém o município tem no turismo um aliado na geração de emprego e renda à 
nossa população, pois é considerado um polo regional de turismo sustentável da região do 
Araguaia, visto que possui um grande potencial turístico que está sendo descoberto por um público 
diversificado, mas que buscam a tranquilidade e segurança, aliado ao lazer. A prefeitura municipal 
visando à infraestrutura turística urbanística, que é de grande importância para o município como 
um todo, tem como objetivo a reforma e revitalização da praça da bíblia no município de São Felix 
do Araguaia, com a finalidade de proporcionar uma melhor infraestrutura turística urbanística, 
com a implantação de uma concha acústica, academia ao ar livre,  acessibilidade ao paisagismo e 
etc. além disso, é uma área para encontros sociais, mas também espaço para prática de 
festividades tradicionais. Tais medidas de infraestrutura busca gerar desenvolvimento dos mesmos, 
visando à qualidade e expansão do ramo turístico da região. Buscando cada vez mais fortalecer as 
bases econômica e social para promover o crescimento do município. Ressaltando que tais recursos 
serão aplicados no sentido de beneficiar a população do município e turistas que visitam nossa 
cidade, almejando o crescimento turístico da região. E por acreditar nos impacto sócio econômicos 
do turismo que configuram atividade como sendo de interesse público, não apenas pela capacidade 
de gerar e distribuir renda, mas também por causa da contribuição que dá à arrecadação de taxas 
e impostos, a reforma e ampliação do referido ponto turístico em nossa cidade ira refletir essa 
realidade. A praça será localizada as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 11º36’59.33”S e 
Longitude: 50º40’3.87”W. 
 
4-LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Em São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso. 

 
5-PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
O prazo para execução da obra é de 210(duzentos e dez) dias, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço. A vigência do contrato será de 3 6 5 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
contados a partir da assinatura do contrato. 

 
6-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização da execução da obra será exercida pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal Sr. 
Markus Tulio Ferro de Brito credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, 
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assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela 
CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. 
Compete, ainda a Secretaria de Administração e Planejamento a designação de um fiscal do 
Presente contrato a ser firmado, atuando na qualidade de fiscal Administrativo de Contrato. 

 
7-ESTIMATIVA DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Valor da “Proponente” Contrapartida será de R$ 209.362,43(duzentos e nove mil trezentos e 
sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). 
Valor do recurso da “Concedente” CONVÊNIO nº 873033/2018MTUR/CAIXA R$ 

561.836,80(quinhentos e sessenta e um mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). 

O valor estimado da obra é de R$  77 1 . 1 99 , 23  (setecentos e setenta e um mil cento e noventa 
e nove reais e vinte e três centavos), e será custeado através da seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão 04: Secretaria Mun. de Obras e Serviços urbanos 
Unidade: 02 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
Projeto Atividade –1119  Construção de Praças, Parques e Jardins 
Despesas – 44.90.51. – Obras e Instalações 
 Despesa: 144 
 
8-DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA 
Depois de concluída, a obra será  recebida  provisoriamente,  mediante  termo  circunstanciado 
assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes 
em até 20 (vinte) dias da comunicação escrita do contratado. 

Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para 
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação. 

O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovação de 
regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e 
do Certificado de Regularidade da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da 
comunicação  escrita  da  CONTRATADA,  após  parecer  circunstanciado  de  comissão  ou  de 
membro designado pelo CONTRATANTE; 

O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não 
superior a 90 (Noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o 
prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. 

Para  a  expedição  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  a  CONTRATADA 
deverá tomar as seguintes providências: 

a) testar todos os equipamentos e instalações; 
b) revisar todos os acabamentos; 
c)   proceder   à   ligação   definitiva   de   todas   as   instalações, devidamente 
oficializadas; 

                          d)  corrigir os  de f e i t os  ou imper f e i ções  apontados  ou  que   venham  a  
ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados; 

e)  apresentar  a  quitação  das  obrigações  trabalhistas  relacionadas  com  o 
pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; 

f)  apresentar  a  Certidão  Negativa  de  Débito  (CND),  fornecida  pelo  INSS 
relativo à obra/serviços. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 

Todos  os  originais  de  documentos  e  desenhos  técnicos  preparados  pela 
CONTRATADA  para  a  execução  dos  serviços  e  obras  contratados  serão repassado uma 
cópia  de  propriedade  do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir 
do recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de 
falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança 
e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro. 
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9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 

I - À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias 
deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as 
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
demais  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na 
licitação indicada no preâmbulo deste termo; 

b)  responsabilizarem-se integralmente pelas  obras  e/ou  serviços  porventura 
executados  com  vícios  ou  defeitos,  em  virtude  de  ação  ou  omissão,  negligência,  imperícia, 
imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que 
acarretem  infiltrações  de  qualquer  espécie  ou  natureza,  que  deverão  ser  demolidos  e/ou 
refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE; 

c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à 
execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de 
equipamentos; 

d)   cumprir   fielmente   o   presente   contrato,   de   modo   que,   no   prazo 
estabelecido, a obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de 
uso; 

e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as 
posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas; 

f)  providenciar,  às  suas  expensas,  junto  às  repartições  competentes,  o 
necessário   licenciamento   dos   serviços,   as   aprovações   respectivas,   inclusive   de   
projetos complementares,    bem    como    de   placas    exigidas   pelos   órgãos   competentes    
e    pela 
CONTRATANTE; 

g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra 
necessários à execução da obra; 

h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e 
de primeira qualidade; 

i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou 
de serviços executados; 

j)  realizar  as  despesas  com  mão  de  obra,  inclusive  as  decorrentes  de 
obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, 
quando exigida, cópias dos documentos de quitação; 

l) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes 
de  serviços  públicos,  aos  fatos  de  que  resultem  na  destruição  ou  danificação  da  obra, 
estendendo-se   essa   responsabilidade   até   a   assinatura   do   "TERMO   DE   
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA"; 

m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 
fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra 
necessária à completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída; 

n)  obedecer  às  normas  trabalhistas  vigentes,  contidas  na  Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício 
do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas 
decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais 
peculiaridades; 

o)  fornecer,  na  entrega  da  obra,  as  indicações  práticas  sobre  o  uso  e 
limitações da mesma; 

p)  providenciar  o  registro  da  obra  junto  ao  CREA/CAU e  entregar  a 
CONTRATANTE a respectiva ART; 

q)  apresentar  no  prazo  estabelecido  neste instrumento  as  Notas  Fiscais  de 
Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo 
Engenheiro responsável da CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a 
mão de obra; 

r)  receber  dentro  do  prazo  estipulado,  os  pagamentos  correspondentes  às 
medições da obra já executada;  
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s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários 
à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela 
imputáveis. 

t)  se  responsabilizar  integralmente  pela  iluminação,  instalações  e  despesas 
delas   provenientes,   e   equipamentos   acessórios   necessários   à   fiel   execução   das   obras 
contratadas; 

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais 
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e 
Executivo,  com  as  normas  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT,  e  
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE. 

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo 
cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso 
XXXIII  do  artigo  7º  da  Constituição  Federal  e  demais  legislações  aplicáveis,  com  vistas  
a 
prevenir  acidentes  de  quaisquer  natureza  com  as  máquinas,  equipamentos,  aparelhagem  e 
empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em 

x)  manter  constante  e  permanentemente  vigilância  sobre  os  serviços  e  as 
obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total 
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a 
Aceitação Definitiva das Obras. 

z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição 
para a liberação dos pagamentos. 

II - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida 
essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 
órgão da Administração. 

III – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, 
as consequências que advierem de: 

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus 
empregados e prepostos; 

b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços; 
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após 

o termino deste contrato; 
d) violação do direito de propriedade industrial; 
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos 

e materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços; 
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se 

referir às obras e aos serviços; 
g) esbulho possessório; 
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza; 
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros. 

 
IV – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 
oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 
comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da 
CONTRATADA. 

 
seguintes: 

9.2   –   São   direitos   e   responsabilidades   da   CONTRATANTE   os 
 
a)   aplicar   as   penalidades   regulamentares   e   contratuais   no   caso   

de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA; 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da lei 

e do presente contrato; 
d)  cumprir  e  fazer  cumprir  as  disposições  regulamentares  do  serviço  e  as 

cláusulas contratuais deste instrumento; 
e)   fiscalizar   a   execução   da   obra   por   intermédio   do   seu   engenheiro

responsável;  
f)  cumprir  e  fazer  cumprir  os  termos  da  Lei  nº.  8.666,  de  21/06/93  e do
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presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a 
execução do contrato; 

g)  efetuar  os  pagamentos  devidos  à  CONTRATADA  no  prazo  estipulado  no 
contrato  depois  do  recebimento  das  notas  fiscais  e  respectivas  medições  de  cada  etapa,  já 
devidamente atestadas por Engenheiro responsável pela fiscalização; 

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela 
inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato; 

i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após 
a sua conclusão e entrega final; 

j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de
cada parcela;  

k)   modificar   o   contrato,   unilateralmente,   para   melhor   adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do 
artigo 79 da Lei nº. 8.666/93. 

 
10-DISPOSIÇÕES GERAIS/INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Os serviços deverão ser executados diariamente e de forma contínua. 

 
São Félix do Araguaia - MT, 01 de junho de 2020. 

 
 
 

Domingos Ferreira Goes 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbano 

 
 

Turismo 
Wilami Ribeiro Dias 

Presidente CPL 
Port. nº 0532/2019 

 
 

Janailza Taveira Leite 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 


