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  TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1 O Presente Termo tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para a instalação 

de equipamentos de uma academia ao ar livre na Praça Luiz de França de Moura no 

Município de Jaciara-MT, Convênio N°11422.5340001/13-016- Fundo Nacional de Saúde”. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

 

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

obra com a instalação de equipamentos de Academia ao Ar Livre, que tem por objetivo contribuir 

para promover à saúde e o lazer a população no usufruto da apropriação dos espaços de lazer, com 

perspectivas de qualidade de vida coletiva. As academias passaram a ser meio mais eficaz de se 

promover a atividade física que falta na vida diária do ser humano. Entretanto, não são todas as 

pessoas que podem pagar para utilizar uma academia particular, passando a usufruir dos benefícios 

nas academias publicas. Assim percebemos que a academia ao ar livre representa um espaço muito 

importante para população, o referido espaço que fica situado ao lado do Centro de Eventos 

Jovelina Maria de Almeida foi escolhido por atender principalmente a população dos bairros 

Planalto e Santo Antonio e demais bairros adjacentes. O pleito é uma solicitação da comunidade, 

que vai estimular o exercício físico e melhorar a qualidade de vida dos munícipes.      

 

3. DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS E 

RECOMENDAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

3.1 A CONTRATADA fica responsável pelo fornecimento e instalação dos equipamentos, 

conforme planilha em anexo. 

3.2 As especificações do objeto a serem implantados pelo município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 

 

ITENS DESCRIÇÃO UNID QTD. 
VR. 

UNIT. 

COD. 

 TCE 
VALOR TOTAL 

01 

Serviço de Instalação e Desinstalação 

Em Geral – Aquisição de Academia 

ao Ar Livre – Especificaçães  

Contidas de Forma Detalhada na 

Planilha Orçamentaria, na Praça Luiz 

França de Moura   

Uni 

1 

 

1 R$ 59.666,12 0001225 R$ 59.666,12 

TOTAL R$ 59.666,12 

 

Obs.: Conforme Planilha Orçamentária o valor Total Estimado do Serviço é : R$ 59.666,12 

(Cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e doze centavos). 

4. CONDIÇÕES PARA A PROPOSTA: 

 

4.1 Nenhum componente dos equipamentos especificados poderá apresentar qualquer conexão, 

tubos, barras, equipamentos ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da 

parte do fabricante ou do montador/integrador;  
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4.2 Não serão aceitos equipamentos com alterações de projeto, ou seja, equipamentos que sofreram 

adaptações em suas configurações originais, apenas para atender o edital; 4.3. Deverão ser 

fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o 

uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já 

empregado;  

4.3 Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si 

(mesmo modelo, marca, componentes e versão), ou de tecnologia superior com a devida aprovação 

formal da CONTRATANTE.  

4.4 As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência deverão ser igualadas ou 

poderão ser superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as 

exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução. Para tal, a licitante 

deverá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, registrar este fato em sua proposta;  

4.5 A licitante deverá apresentar proposta, em que conste, explicitamente, as características exigidas 

nas especificações, permitindo a manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou 

superioridade da solução proposta; 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

5.1. Local de entrega dos equipamentos: Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara. 

5.2. Prazo de entrega: 30 dias após a expedição da Ordem de Serviço 

5.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a entrega dos equipamentos. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

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

6.2 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 e ou entrega de equipamentos, objeto deste 

instrumento contratual; 

6.3 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. 

6.4 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; 

6.5 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

6.6 A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos 

serviços objeto deste Contrato; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

7.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura 

após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

7.2 Efetuar o Pagamento à Contratada; 
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7.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando for 

o caso; 

7.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 

pela Contratada; 

7.5 Documentar as ocorrências havidas; 

7.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação; 

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

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta Licitação, será na seguinte dotação 

orçamentária: 

 

01.08.01.10.301.0010.1316.0000.4.4.90.51.00 – Construção de Academia de Saúde  

 

9.  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato o funcionário público municipal desta 

Prefeitura, Sr. ROBSON CASANOVA, designado como FISCAL DE CONTRATOS da 

Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria Nº 073/2018, de 01/02/2018, à qual competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, 

conforme art. 67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações. Juntamente com o Senhor 

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

pela fiscalização da obra. 

 

10. VIGÊNCIA 

 

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

conforme cronograma físico-financeiro. 

 

       Jaciara - MT, 19 de março de 2019. 

 

 

 

 FABRICIO CARVALHO DE SOUSA FABIAN 

Secretário Municipal de Saúde 
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OFÍCIO n.º 317/2019/SMS 

  

                                    Jaciara, 19 de março de 2019. 

 

 

Ao 

Exmo. ABDULJABAR GALVIM MOHAMED  

Prefeitura Municipal de Jaciara-MT  

 

 

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para atender a instalação de 

equipamentos para academia ao ar livre na Praça Luiz de França de Moura no Município de 

Jaciara.   

 

 

Excelentíssimo senhor, 

 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que vossa excelência 

autorize a abertura de processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nos termos da 

legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, para atender com o 

seguinte objetivo e descrição dos materiais e serviços a serem adquiridos. 

  

 Objeto: “Contratação de empresa especializada para a instalação de equipamentos de 

uma academia ao ar livre na Praça Luiz de França de Moura no Município de Jaciara-MT, 

Convênio N°11422.5340001/13-016- Fundo Nacional de Saúde”. 
 

 CONSIDERANDO que o Município precisa realizar este Processo Licitatório para que 

possamos concluir a referida obra com a instalação de equipamentos de Academia ao Ar Livre, que 

tem por objetivo contribuir para promover à saúde e o lazer a população no usufruto da apropriação 

dos espaços de lazer, com perspectivas de qualidade de vida coletiva. As academias passaram a ser 

meio mais eficaz de se promover a atividade física que falta na vida diária do ser humano. 

Entretanto, não são todas as pessoas que podem pagar para utilizar uma academia particular, 

passando a usufruir dos benefícios nas academias publicas. Assim percebemos que a academia ao ar 

livre representa um espaço muito importante para população, o referido espaço que fica situado ao 

lado do Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida foi escolhido por atender principalmente a 

população dos bairros Planalto e Santo Antonio e demais bairros adjacentes. O pleito é uma 

solicitação da comunidade, que vai estimular o exercício físico e melhorar a qualidade de vida dos 

munícipes. 

  

 Reiteramos votos de agradecimentos e estima. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

FABRICIO CARVALHO DE SOUSA FABIAN 

Secretário Municipal de Saúde 


