
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 – DO OBJETO  

 

1.1. “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria do 

tipo confecção de grades de proteção, incluindo o fornecimento de materiais, para 

montagem de estrutura de segurança para atendimento das Unidades Básicas de Saúde 

do Município de Jaciara-MT”. 

 

2– DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A contratação para o objeto supracitado justifica-se pela necessidade de instalação de 

grades nas janelas e portas das unidades básicas de saúde, de forma a promover a segurança 

nestas unidades, em virtude da alocação de grande volume de equipamentos e materiais 

permanentes e que possuem alto valor pecuniário.  

Diante das informações aqui colocadas, a Secretaria Municipal de Saúde entende que há 

necessidade urgente da contratação da empresa para o referido objeto. 

 

3 – LOCAL E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

 

3.1. Para a execução dos serviços, objeto da presente contratação, além da mão de obra 

especializada para confecção, a contratada deverá fornecer os materiais/acessórios 

complementares, tais como lixas, fundo tipo zarcão, tintas, próprias para metal, material de 

solda, roldanas, e demais itens de acordo com planilha estimativa de custo (Anexo I), bem 

como as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos mesmos, tais como 

furadeiras, lixadeiras, equipamento de solda e equipamentos de proteção individual. 

 

3.2. Do local da prestação dos serviços:  

 

Local Endereço 

PSF 01 Rua Jaciporã, s/nº - Santo Antônio 

PSF 02 Rua Tabajara, s/nº - Santo Antônio 

PSF 03 Avenida Marajá, s/s - Planalto 

PSF 05 Rua 01, Quadra 01 nº. 50 - Cohab São Lourenço 

PSF 06 Rua Pinto Martins, s/nº - Jardim Aeroporto 

 

3.3. Quanto a prestação dos serviços para as unidades básicas de saúde especificadas neste 

termo de referência: 

 

a) Confecção e fornecimento de grades de proteção para janelas das unidades especificadas 

neste termo; 

 

b) Confecção e fornecimento de grades de proteção para portas das unidades especificadas 

neste termo; 

 

  



 

 

4 – DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO 

 

4.1. As especificações dos Serviços a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas abaixo: 

 

ITEM 
CÓDIGO 

TCE 

QTDE 

M² 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

VALOR 

M² 

VALOR 

TOTAL 

1 384452-8 221 m² 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE 

SEGURANÇA TIPO GRADE, EM FERRO 

DE BARRA, CANTONEIRAS E 

METALÃO, MEDIDAS DIVERSAS, 

PINTADO COM ZARCÃO, E 

ACABAMENTO EM TINTA PRETA. 

R$ 150,00 R$ 33.150,00 

 

O valor total do item: R$ 33.150,00 (Trinta e Três Mil e Cento e Cinquenta Reais). 

Obs: Caso os serviços pela licitante vencedora não atendam às especificações contidas no 

edital e na proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal de Jaciara os 

rejeitará, devendo a licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas especificações 

corretas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita por esta 

Prefeitura Municipal. 

 

5 - VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

5.1. A contratação vigorará pelo período de 05 (cinco) meses a partir da data da assinatura do 

contrato, podendo ser rescindida antecipadamente ou prorrogada, a critério da Contratante, 

conforme preceitos da Lei 8.666/93.  

 

5.2. O prazo para execução dos serviços, bem como para o fornecimento dos itens constantes 

neste Termo é de no máximo 30 (trinta) dias, a partir da autorização do gestor do contrato. 

 

6 – QUANTO AS NORMAS 

 

6.1. Será obedecida a norma regulamentadora expedida pelo órgão governamental competente 

e norma da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especificamente: 

  

6.1.1. NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI.  

 

6.2.  Objetivo e campo de aplicação: 

 

6.2.1 Segurança e Saúde no Trabalho  

 

6.2.2. Serão de USO OBRIGATÓRIO os equipamentos relacionados no quadro a seguir, 

obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção 

Individual - EPI e NR-1 - Disposições Gerais.  

 

  



 

 

7 – DOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS NA EXECUÇÃO  

 

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 

CABEÇA 

Capacete de segurança 
Queda ou projeção de objetos, impactos 

contra estruturas e outros. 

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos. 

Protetor facial 
Projeção de fragmentos, respingos de 

líquidos e radiações nocivas. 

Óculos de segurança 

contra impacto. 

Ferimentos nos olhos. 

 

Óculos de segurança 

contra respingos. 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da 

ação de líquidos agressivos. 

MÃOS E 

BRAÇOS 

Luvas e mangas de 

proteção (couro, lona 

plastificada, borracha 

ou neoprene). 

Contato com substâncias corrosivas ou 

tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, 

equipamentos energizados, materiais 

aquecidos ou radiações perigosas. 

PÉS E PERNAS 

Botas de borracha 

(PVC). 

Locais molhados, lamacentos ou em presença 

de substâncias tóxicas. 

Calçados de couro. Lesão do pé. 

AUDITIVA Protetores auriculares. 
Nível de ruído superior ao estabelecido na 

NR-5 – Atividades e Operações Insalubres. 

RESPIRATÓRIA 

Respirador contra 

poeira. 
Trabalhos com produção de poeira. 

Máscara para jato de 

areia. 

Trabalhos de limpeza por abrasão através de 

jatos de areia. 

Respirador e máscara 

de filtro químico. 

Poluentes atmosféricos em concentrações 

prejudiciais à saúde. 

TRONCO Avental de raspa. 
Trabalhos de soldagem e corte a quente e de 

dobragem e armação de ferros. 

 

8- DA GARANTIA 

 

8.1. A garantia dos serviços deverá ser de no mínimo 1 (um) ano, prazo que se inicia a partir 

do recebimento definitivo dos serviços e/ou materiais respectivamente, ressalvando que a 

garantia dos materiais será pelo prazo estabelecido pelo fabricante dos mesmos. 

 

8.2. Durante o prazo de garantia a contratada deverá providenciar a substituição dos materiais 

ou iniciar os serviços de reparo, quando necessários, em até 05 (cinco) dias, a contar da 

comunicação do Contratante, concluindo as correções no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 

  



 

 

9 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

  

9.1. Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais 

complementares, necessários aos serviços contratados, bem como ferramentas e equipamentos 

necessários à execução dos mesmos. 

 

9.2. É de responsabilidade da Contratada todos os encargos e despesas necessárias à 

consecussão dos serviços, objeto da presente contratação, devendo este ser de primeira 

qualidade, obedecendo à garantia legal e às demais normas do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

9.3. Os procedimentos de conferência e análise dos produtos e serviços compreenderão a 

verificação da quantidade, dimensões, cor e demais características / especificações exigidas 

no Edital e demais anexos. 

 

9.4. Devem ser empregadas tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem 

pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo. 

 

9.5. Recolher todo o lixo resultante das atividades, não deixando nenhum vestígio, ficando a 

cargo da empresa a remoção dos entulhos no mesmo dia, assim como se responsabilizar pelo 

descarte ecologicamente correto, nos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município 

de Jaciara-MT. 

 

9.6. Deverá manter, para a prestação do serviço, pessoal técnico e especializado devidamente 

uniformizados e identificados, sob sua supervisão, bem como, fornecer aos empregados os 

equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e 

fiscalizar o uso. 

 

9.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento 

de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos 

pertinentes, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, 

quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, 

ficando ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com esses encargos, não 

transfere a Secretaria Municipal de Saúde a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato. 

 

9.8. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja 

por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de 

empregados, que não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta 

instituição. 

 

9.9. Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE todos os trabalhos que 

não satisfizerem às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os 

trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE. 

 

9.10. O acompanhamento e o recebimento provisório do objeto desta contratação serão 

realizados pelo fiscal de contrato Robson Casanova, nomeada pela Portaria nº. 073/2018, de 

01 de Fevereiro de 2018, utilizando os seguintes critérios: 

 



 

 

a) Conferência das medidas em relação aos serviços e das quantidades em relação aos 

materiais; 

b) Verificação da qualidade dos serviços, considerando a correta montagem das grades e 

calhas. 

 

9.11. Feitas as verificações, o processo será encaminhado ao Setor de Compras da Prefeitura 

de Jaciara-MT, para o recebimento definitivo e será firmado Termo de Recebimento para 

aceite definitivo pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara. 

 

9.12. A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, 

sem prévia anuência e concordância da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

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

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

 

10.2. Efetuar o Pagamento à Contratada; 

 

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

quando for o caso; 

 

10.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

 

10.5. Documentar as ocorrências havidas; 

 

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

Licitação; 

 

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

contrato. 

11 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

Ficha 694 - 01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 

Programa de Saúde da Família – PSF 

 

Ficha 695 - 01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 

Programa de Saúde da Família - PSF 

 

Ficha 696 - 01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 

Programa de Saúde da Família – PSF 

 

12 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 



 

 

12.1. Ficará responsável pela fiscalização do contrato o Sr. Robson Casanova, designado 

como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara através da 

Portaria Nº. 073/18, de 01 de Fevereiro de 2018, 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. 

 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. A contratada deverá seguir rigorosamente as especificações solicitadas e atender às 

condições do edital. 

 

13.2. Dúvidas poderão ser sanadas com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de 

Jaciara-MT pelo telefone (66) 3461-1055, no horário das 12h às 18h. 

 

Jaciara-MT, 25 de junho de 2018. 

 

 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA MARTINS 

Secretária Adjunta de Saúde/Jaciara-MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 1 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO 

                        PSF 01 – Manoel Alves Cotrim 

 

Descrição do Produto Material Valor do 

Metro 

Valor Total 

 

3 Janelas – 1m x 2m = 6 m² 

3 Janelas – 0.75cm x 1.15cm = 

2.58 m² 

1 Janela – 0.75cm x 0.75cm = 

0.56 m² 

2 Janelas – 1m x 2m = 4 m² 

6 Janelas – 1.20m x 1.70m = 

12.24 m² 

4 Janelas – 0.55m x 0.75m = 1.65 

m² 

1 Janela – 1.25m x 1.70m = 12.25 

m² 

1 Janela – 0.75cm x 1.15m = 

86.25 m² 

1 Janela – 0.85cm x 2m = 1.70 m² 

2 Portas – 2.10m x 2.15m = 90.15 

m² 

2 Portas – 2.15m x 0.95cm =  

40.85 m² 

 

 

Cantoneira 1/8 x 7/8 

Ferro quadrado 3/8  

 

 

  

35m² de grade de proteção 

 

 R$ 150,00 R$ 5.250,00 

 

                       PSF 02 – Dona Palmira da Rocha 

 

Descrição do Produto Material Valor do 

Metro 

Valor Total 

 

3 Janelas – 1.35m x 2.15m = 8.70 

m² 

1 Janela – 1.35m x 1.65m = 2.22 

m² 

1 Janela – 1.15m x 1.15m = 1.32 

m² 

2 Janelas – 0.55cm x 0.75cm = 

0.82 m² 

2 Janelas – 1.15m x 2.15m = 4.94 

m² 

2 Janelas – 1.15m x 2.15m = 4.94 

 

Cantoneira 1/8 x 

7/8 

Ferro quadrado 3/8 

Metalon 30x20 #18 

 

  



 

 

m² 

4 Janelas – 0.65cm x 0.65cm = 

1.69 m² 

1 Janela – 1.35m x 2.15m = 2.90 

m² 

1 Janela – 1.15m x 1.30m = 1.49 

m² 

2 Portas – 2.15m x 0.95cm 

2 Portas – 2.15m x 2.20m 

1 Porta – 1.35 m x 2.10 m x 2.83 

m² 

3 Portas – 1.25 m x 2.15 m = 8.06 

m² 

1 Porta – 1.15 m x 2.15 = 2.47 m² 

2 Portas – 1.15 m x 1.65 m = 1.89 

m² 

 

55 m² de grade de proteção  R$ 150,00 8.250,00 

 

            PSF 03 - Gonçalo R. de Arruda 

 

Descrição do Produto Material Valor do 

Metro 

Valor Total 

 

1 Janela – 0.85cm x 1.90m = 1.61 

m² 

1 Janela – 0.85cm x 1.60m = 1.36 

m² 

1 Janela – 0.90cm x 1.20m = 1.08 

m² 

1 Janela – 0.85cm x 1.15 m = 0.97 

m² 

1 Janela – 0.85cm x 2.15m = 1.82 

m² 

1 Janela – 0.85cm x 1.70 m = 1.44 

m² 

1 Janela – 0.85cm x 1.10 m = 0.93 

m² 

4 Janelas – 1.15m x 2.15m = 9.89 

m² 

5 Janelas – 0.85cm x 2.15 m = 9.13 

m² 

1 Janela – 0.85 cm x 1.15 m = 0.97 

m² 

2 Portas – 2.15 m x 1.80 m  

1 Porta – 2.25 m x 0.95cm   

 

 

Cantoneira 1/8 x 

7/8 

Ferro quadrado 3/8 

Metalon 20x30 #18 

  

37m² de grade de proteção  R$ 150,00 R$ 5.550,00 



 

 

 

                       PSF 05 - Cohab São Lourenço 

 

Descrição do Produto Material Valor do 

Metro 

Valor Total 

 

9 Janelas – 1.15 m x 2.15 m  

5 Janelas – 0.65 cm x 0.75 cm  

3 Janelas – 1.15 m x 1.35 m  

2 Janelas – 1.15 m x 1.75 m 

1 Janela – 1.15 m x 1.35 m 

2 Portas – 2.10 m x 2.65 m  

1 Porta – 2.15 m x 0.95 cm  

 

 

Cantoneira 1/8 x 

7/8 

Ferro quadrado 

3/8 

  

43m² de grade de proteção  R$ 150,00 R$ 6.450,00 

 

 

                       PSF 06 - Aeroporto 

 

Descrição do Produto Material Valor do 

Metro 

Valor Total 

 

1 Janela – 1.20 m x 2.20 m  

1 Janela – 1.20 m x 1.70 m = 2.04 

m² 

1 Janela – 0.80 cm x 1m = 0.80 m² 

1 Janela – 0.80 cm x 1 m = 0.80 m² 

1 Janela – 1.20 m x 1.40 m = 1.68 

m² 

4 Janelas – 1.20 m x 1.70 m = 8.16 

m² 

1 Janela – 1.40 m x 1.20 m = 1.68 

m² 

2 Portas – 2.15 m x 2.15 m  

2 Portas – 2.20 m x 1.10 m  

 

 

Ferro quadrado 3/8 

Cantoneira 1/8 x 

7/8 

  

51m² de grade de proteção  R$ 150,00 R$ 7.650,00 

 

 

TOTAL GERAL: R$ 33.150,00 

 


