
 

 

 

 

 

 
ANEXO I - DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 e 

Decreto Municipal nº 3688/2021  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS GERAIS, PARA 
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE JACIARA”, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO E VALOR: 

Ite

m 

Serviço Código 

TCE/MT 

Und Quanti

dade 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

 

 

 

01 

Serviços de Mão de Obra de 

Serviços Gerais, para realização 

de atividades de Tapa Buraco 

na cidade. Incluso mão de obra 

e Epi. Diarias de 8 horas. Sem 

Fornecimento de Materiais e 

equipamentos. 

 

00030594 

(Cód:1089) 

 

Diaria 

 

396 

 

120,00 

 

R$48.000,00 

 
VALOR TOTAL: de R$ 48.000,00(Quarenta e oito mil  reais) 
Obs: caso os serviços especificados da Licitante vencedora não atendam às especificações 

contidas no Edital e na Proposta, ou apresente qualquer defeito, a Prefeitura Municipal de 

Jaciara o rejeitará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas 

especificações corretas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da 

comunicação feita por esta Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. 

3. DA JUSTIFICATIVA: 
3.1. A pavimentação asfáltica realizada em gestões anteriores encontra-se deteriorada, 

tendo em vista o tempo da pavimentação executada, as vias de rolagem estão em 

situações adversas para o tráfego de veículos, havendo buracos com uma diversidade de 

tamanhos e profundidades, atingindo a base do pavimento e toda a largura das vias em 

alguns casos.  

 Com a maior incidência das chuvas a situação se tornou ainda mais caótica, pois, 

os buracos já existentes tendem a aumentar de dimensões, bem como, a agressão à base 

do pavimento podendo comprometer toda a infraestrutura da via de rolagem, sem contar 

o acúmulo de lama constante nas vias, bocas de lobo e calçadas; após estudos realizados 

Secretaria de Infraestrutura constatou-se que em virtude da situação emergencial do 



 

 

caso, para recuperação nas principais vias de rolagem no urbano e em povoados com 

incidência de maior tráfego de veículos automotores, buscando a melhor solução, e 

evitando perdas no material bem como na qualidade dos serviços decorrentes do período 

chuvoso, entendendo que, esta decisão trará benefícios imediatos e em curto prazo, 

propiciando má melhor qualidade de vida a toda população, retirando-a definitivamente 

do estado caótico em que se encontra. 

 Desta forma, faz necessário a realização de Operação Tapa Buraco na cidade. 

Assim tendo em vista que o município já possui licitado os materiais necessários para os 

serviços, porém não possui mão de obra disponível para os serviços. 

 Assim, o presente processo tende a contratação de empresa para fornecimento 

de Mão de Obra de Serviços Gerais, para realização de atividades de Tapa Buraco na 

cidade. Incluso mão de obra e Epi. Diarias de 8 horas. Sem Fornecimento de Materiais e 

equipamentos. 

. 

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA: 
4.1. O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação 

nos casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da 

data da Nota de Empenho. 

Início: Imediato. 

4.2. O prazo de vigência para a execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias, a 

contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, 

nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual 

período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
5.1. Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o acompanhamento e a 

fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 

a) Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais. 

c) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o 

cumprimento do objeto; 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa na sua proposta. 

e) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução 

do objeto; 

f) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as 

condições preestabelecidas. 

g) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem prestados. 

h) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que 

não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo 

inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções. 



 

 

i) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços prestados, ou já 

previamente em execução, colocados à sua disposição, com a finalidade de verificar as 

condições em perfeita concordância com a proposta e o Presente instrumento Contratual. 

j) Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato. 

k) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações 

previstas neste Termo; 

l) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste 

instrumento; 

m) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus para a 

administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos; 

n) Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento. 

o) Fornecer os materiais, equipamentos e maquinários necessários para os serviços de tapa 

buraco 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de 

empregados treinados, e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade 

com o objeto. 

a) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da 

execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, 

evitando repetição dos fatos. 

b) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a 

mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE. 

c) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de 

acidentes. 

d) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os 

prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 

semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da 

legislação trabalhista vigente. 

e) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar 

os empregados nesse sentido. 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

g) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das 

demais sanções; 

h) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido neste 

instrumento. 

i) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 



 

 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do 

contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital; 

j) O contratado 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. 

k) Prestar o serviço licitado nos locais supra citados e informados na Ordem de Compra. 

l) Deverão ser fornecidos pela Contratada os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 

de acordo com a Norma ABNT, sendo estes ditos essenciais à integridade física do 

trabalhador, não sendo permitida sua ausência na execução dos serviços, sob pena da 

Contratada sofrer as sanções determinadas neste Termo de Referência. 

m) Apresentar diariamente para execução dos serviços, os empregados nas quantidades 

especificadas e autorizadas. 

 
7. DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
7.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato e de tudo dará ciência à Administração; 

7.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter 

preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que 

for necessário; 

7.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações; 

7.4. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes aos mesmos; 

7.5. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 

como se fossem praticados pelo Contratante. 

 
08. DAS SANÇÕES: 
08.1. Nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o descumprimento total ou 

parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá 

acarretar as seguintes sanções: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Dar causa à inexecução total do contrato; 

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

h) Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as 

seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021. 



 

 

a) O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, 

sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de 

atraso. 

b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro 

caução previsto neste instrumento. 

c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto 

as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência. 

d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da 

defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, 

até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, 

pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da 

CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa 

apresentada. 

 
 
 

Jaciara - MT, 22 de novembro de 2021. 

 

 

 

 
Sidney de Souza Soares 

Secretário de Infraestrutura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


