
              

        

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO  

 

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

construção de uma academia ao ar livre no Distrito de Celma para atividades da 

Secretaria Municipal de Saúde - Município de Jaciara-MT ”. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 O Município precisa do  Processo Licitatório para que possamos realizar a referida Obra 

de construção de Academia ao Ar Livre para atividades  da Secretaria Municipal de Saúde,  

a qual tem por objetivo contribuir para a promoção de saúde e  lazer à população no usufruto 

da apropriação dos espaços públicos, com perspectivas de qualidade de vida coletiva. As 

academias, passaram a ser o 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 públicas. 

Assim percebemos que, a academia ao ar livre representa um espaço muito importante para 

a população, pois vem contribuindo em parte para o desenvolvimento do lazer e bem estar 

dos usuários. A proposta tem como finalidade pública, implantar infraestrutura de esporte e 

lazer – uma academia ao ar livre  no Distrito de Celma, espaço freqüentado pela comunidade 

geral. Espera-se realizar atividades em geral, com a finalidade de reduzir a exclusão e o risco 

social e melhorar a qualidade de vida, mediante garantia de acessibilidade a espaços 

modernos. O pleito é uma solicitação da comunidade e tem interesse comunitário para 

ajudar através do esporte, a reduzir deficiências ocasionadas pela falta de exercícios físicos. 

Será um espaço com ambiência, acessibilidade, bem estar social, e principalmente a inclusão 

social com qualidade de vida. 

 

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 Qtd 
Cód. 

TCE 
R$ Total 

01 

Servico de instalação e desinstalação em geral 

- aquisicao e instalacao de academia de 3° 

idade, composta dos seguintes equipamentos - 

(multi exercitador, simulador cavalgada, 

pressao de pernas duplos, simulador de 

caminhada duplo, rotacao diagonal duplo, 

alongador, surf duplo, esqui duplo, rotacao 

vertical duplo, remada sentada, placa 

orientativa) - Construção de academia ao ar 

livre no Distrito de Celma . 

SER 01 0001225 R$ 38.694,30 

 



              

        

 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA: R$ 38.694,30 (trinta e oito mil e seiscentos e 

noventa e quatro reais e trinta centavos). 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Local de Execução de Obra: Os serviços deverão serem prestados na Avenida 

Principal no Distrito de Celma  no Município de  Jaciara/MT e executado conforme projeto.  

4.2. Prazo de entrega: 180 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. 

 

01.08.01.10.301.0010.1124.0000.4.4.90.51.00 – Reforma de Academia de Saúde 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

8.1.  Será fiscal do Contrato a Sr. ROBSON CASANOVA, designado como FISCAL DE 

CONTRATOS da Secretaria de Saúde do Município de Jaciara, através da Portaria Nº 

073/2018. Juntamente com o Senhor JULIANO DE SOUZA GAMA,  CREA n° 035510-

MT, 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 DO CONTRATO 

 

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

Contrato. 

 

Jaciara/MT, 24 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

        

 

 

 

OFÍCIO Nº. 726/2019/SMS 

 

 

Jaciara - MT, 24 de julho de 2019. 

 

 

Exmo. Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara 

 

 

  Senhor Prefeito, 

 

 

  Solicitamos a Vossa Excelência, a autorização para abertura de processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial tendo como objeto a “Contratação de empresa 

especializada para a construção de uma academia ao ar livre no Distrito de Celma 

para atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Município de Jaciara-MT”.   

 

  Essa obra se faz necessária a fim de proporcionar  lazer à população no 

usufruto da apropriação dos espaços públicos, com perspectivas de qualidade de vida 

coletiva, podendo assim, contribuir para a promoção de saúde e  lazer à população no 

usufruto da apropriação dos espaços públicos, com perspectivas de qualidade de vida 

coletiva. As academias, passaram a ser o 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 públicas. Assim percebemos que, a academia ao ar livre representa um espaço 

muito importante para a população, pois vem contribuindo em parte para o desenvolvimento 

do lazer e bem estar dos usuários. A proposta tem como finalidade pública, implantar 

infraestrutura de esporte e lazer – uma academia ao ar livre  no Distrito de Celma, espaço 

freqüentado pela comunidade geral. Espera-se realizar atividades em geral, com a finalidade 

de reduzir a exclusão e o risco social e melhorar a qualidade de vida, mediante garantia de 

acessibilidade a espaços modernos. O pleito é uma solicitação da comunidade e tem 

interesse comunitário para ajudar através do esporte, a reduzir deficiências ocasionadas pela 

falta de exercícios físicos. Será um espaço com ambiência, acessibilidade, bem estar social, 

e principalmente a inclusão social com qualidade de vida. 

 

Encaminhamos em anexo: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico 

Financeiro, Memorial Descritivo,  Termo de Referência e Projetos. 

 

 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 

conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

01.08.01.10.301.0010.1124.0000.4.4.90.51.00 – Reforma de Academia de Saúde 

 



              

        

 

 

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

abertura do processo licitatório. Certos de vossa compreensão, desde já, agradecemos. 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 
 

 


