
 

  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O Presente Termo tem por objeto a “Contratação de empresa para execução de obra 

de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), construção de Recipiente para Resíduos 

Sólidos no Município de Jaciara-MT”. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 O Município precisa realizar este Processo Licitatório para que possamos executar a 

referida Obra, que tem por objetivo dotar os domicílios de condições sanitárias adequadas, 

visando a prevenção e controle de doenças e agravos. O saneamento básico e a limpeza 

urbana são de fundamental importância para a saúde da população. O saneamento inclui um 

conjunto de atividades relacionadas ao tratamento de água e esgoto, coleta de lixo e práticas 

de higiene. Nesse contexto as Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) são fundamentais 

para a qualidade de vida, pois sua falta ocasiona poluição dos recursos hídricos, prejudica a 

saúde da população, como também afeta diretamente o equilíbrio ecológico do meio 

ambiente, principalmente em locais em que o saneamento básico é precário, deixando a 

população exposta a vários tipos de doenças, além de causar um grande impacto ambiental, 

devido á poluição das águas e solo. A proposta tem como finalidade pública, implantar 

Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) – Recipiente para Resíduos Sólidos nos Bairros 

Clementina, Jardim Leblon, Jardim Aurora, Elias Domingos, São Francisco e Jardim 

Aeroporto. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1.  As especificações do objeto a serem implantados pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo. 

3.2 Segue Planilha detalhada com todas as especificações da referida obra. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE 
CODIGO 

TCE 
R$ TOTAL 

01 

“Contratação de empresa para execução de 

obra de Melhorias Sanitárias Domiciliares 

(MSD), construção de Recipiente para 

Resíduos Sólidos no Município de Jaciara-

MT”. 

SER 01 397317-4 R$ 495.439,42 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA: R$ 495.439,42 (Quatrocentos e noventa e 

cinco mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  



 

  

4.1. Local de Execução de Obra: Os serviços deverão serem prestados nos bairros 

Clementina, Jardim Leblon, Jardim Aurora, Elias Domingos, São Francisco e Jardim 

Aeroporto no Município de  Jaciara/MT e executado conforme projeto.  

4.2. Prazo de entrega: 180 (Cento e oitenta) dias a partir da Emissão da Ordem de Serviço. 

4.3. Prazo de pagamento: Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 

(dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE 

SERVIÇOS e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta 

Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, 

sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de 

regularidade da CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários. 

4.4. Garantia: 5 (cinco) anos após a entrega da obra. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

5.1 Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição; 

5.2 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento 

contratual; 

5.3 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

5.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou 

extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 

unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do 

recebimento do objeto ora contratado; 

5.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

5.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes 

aos serviços objeto deste Contrato; 

5.7. A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo 

com Projetos de arquitetura (planta baixa, cortes), Planilha Orçamentária e Memorial 

Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que 

se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo; 

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

6.1.Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

6.2.Efetuar o Pagamento à Contratada; 

6.3.Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

quando for o caso; 



 

  

6.4.Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

6.5.Documentar as ocorrências havidas; 

6.6.Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação; 

6.7.Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

   

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, será na seguinte dotação 

orçamentária. 

 

01.10.04.17.512.0023.1134.0000.4.4.90.51.00 – Melhorias Sanitárias Domiciliares. 

 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

8.1.  Será fiscal do contrato a Sra. LORRAINY LEONEL CAMARGO, designada como 

fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Município de Jaciara, 

através da Portaria Nº 080/2018, de 23/02/2018. Juntamente com o Senhor AMARILDO 

TICIANEL, Engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaciara que ficará responsável pela 

fiscalização da obra, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das 

aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, 

com suas ulteriores alterações. 

 

9. VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente será de 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura da Ata de 

Registro de Preços/Contrato. 

 

 

Jaciara/MT, 12 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 

 

 

 

 



 

  

 

Ofício nº. 157/Assistência Social/2018 

 

Jaciara - MT, 12 de junho de 2018. 

 

Exmo. Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 

Solicitamos a Vossa Excelência, a autorização para abertura de processo 

licitatório, tendo como objeto a “Contratação de empresa para execução de obra de 

Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), construção de Recipiente para Resíduos 

Sólidos no Município de Jaciara-MT”. Essa obra se faz necessário a fim a referida Obra, 

que tem por objetivo dotar os domicílios de condições sanitárias adequadas. Encaminhamos 

em anexo: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e 

Projeto. 

 

Se V. Exa. Estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em autorizar a 

abertura do processo licitatório. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

 

 

  

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 

 

 

  

 


