
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é  
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA 
CASA DO MEL, NO MUNICIPIO DE JACIARA MT”. CONFORME EMENDA 
PARLAMENTAR: 202141530005- JOSÉ MEDEIROS  
 

2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O presente processo se justifica em razão de tratar de serviços essenciais ao 
desempenho das atividades de Apicultura no Município de Jaciara, localiza-se no Estado de 
Mato Grosso, a 140 km da Capital (Cuiabá).  

O Projeto possui uma área de 149,76m², que constam a Construção de Estruturas de 
Alvenaria, Hidrossanitária e Instalações Elétricas de Baixa tensão. A Apicultura é uma 
atividade rentável para pequenos, médios e grandes produtores, que gera a oportunidade de 
interação com o produtor, o produto e o mercado consumidor. 

 
2.2. As especificações constantes neste termo de referência e as exigências editalícias são 
necessárias e imprescindíveis para a obtenção de serviços de qualidade e que atendam às 
necessidades do Município. 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 
3.1. Esta contratação se enquadra como serviço comum, através de licitação na modalidade 
Tomada de Preço, tipo menor, observado o disposto na Lei nº 8.666/93, que rege as licitações 
e contratações públicas, obra pública é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação de um bem público, a ser realizada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como nos órgãos da Administração Direta e 
Indireta. 
 
3.2. O Planilha Orçamentária que regulamentou os valores bases, são de uso do SINAPI 
12/2021 Não Desonerado, realizado em 25 de Janeiro de 2022. Os valores quantitativos foram 
levantados pela equipe técnica, seguindo as indicações normativas dos projetos 
arquitetônicos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 
 
4.1. Os produtos a serem licitados mediante tomada conforme as especificações que seguem: 
 

ITE
M 

Descrição Item 
COD 
TCE 

ESPECIFICAÇ
ÃO  

QUANT  
VALOR 
TOTAL COM 
BDI 

01  
Construção Casa 
do Mel 

218360-9 
(Cód. 1) 

Unid. 1 R$ 473.976,05 

Valor Total R$ 473.976,05 (Quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e setenta e seis 
reais e cinco centavos). 
 

5. DA EXECUÇÃO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
5.1. A Obra será executada no devido local citado em projeto e memorial descritivo, de 
endereço Avenida Zé de Bia, Área Institucional 01, Bairro Luiz Martelli.  
 
Detalhamento do Escopo 
O escopo do presente Termo de Referência são: 
 
DEFINIÇÕES TÉCNICAS 
 
 

CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL  
OBJETIVO 

 
Implantação de área a Secretaria de Agricultura, para produção de atividade de Apicultura 
(produção de mel) desenvolvidas, sequencialmente, dentro das seguintes fases: 
 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA 
 
Instalações provisórias de obra Correrão por conta exclusiva da Construtora todas as despesas 
com as instalações provisórias da obra (Andaimes, Maquinário, Instalações provisórias de 
água e luz, Instalação de Placa de Obra) 
 
 
 
 
LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 



 

 

 
As obras, caracterizadas no projeto arquitetônico, serão locadas rigorosamente de acordo com 
as plantas arquitetônicas e de fundações, sendo estaqueados os eixos e pontos principais da 
obra.  Serão feitos os movimentos de terra (cortes, aterros) rigorosamente de acordo com o 
projeto específico, suas cotas e perfis, utilizando-se, para isso, processos mecânicos.  
Serão desviadas as águas pluviais e ou de outras procedências, que porventura corram para o 
recinto das obras ou possam afetar construções, obras ou áreas vizinhas ou públicas. Será 
providenciado o esgotamento das valas, sempre que isto se torne necessário. Em caso de se 
encontrar lençol d'água subterrâneo será instalado o equipamento necessário para manter as 
escavações secas, durante a concretagem.  
 
 
FUNDAÇÕES 
 
Serão usadas fundações do tipo (sapatas diretas), número e na profundidade devidas, de 
acordo com a resistência do solo e o projeto de fundações aprovado pela da Fiscalização. 
 
 
ESTRUTURA 
 
As obras previstas no projeto arquitetônico serão executadas inteiramente de acordo com as 
recomendações deste Memorial, das do projeto estrutural apresentado e das Normas atinentes 
ao caso, como definido nos respectivos projetos. 
 
PAREDES DE ELEVAÇÃO 
 
As paredes de elevação, em geral, serão de alvenaria de tijolos de oito furos, assentados 
devidamente de acordo com projeto. Alvenaria na platibanda para o telhado das construções. 
 
 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO  
 
Deve-se prevenir fogo, choque elétrico, eletrocussão, radiações, queimaduras, intoxicação, 
ruídos e vibrações estressantes, água e ar poluídos, acidentes físicos, suprimentos 
descontínuos, falta de continuidade operacional e similar. 
 
 
 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
Produtos e Sistemas para Impermeabilização de Áreas Sujeitas à Umidade de Solo (subsolo, 
cortinas, baldrames, pisos em contato com a terra) e outros: Otto Baumgart, Isoterma, Sika e 
vários outros. 



 

 

 
 
COBERTURA 
 
Estrutura de madeira comum para telhado de cerâmica, constituído de tesouras inteiras, 
contraventamento para cobertura com telha cerâmica, em toda área de cobertura, a cobertura 
deverá seguir modelo de projeto. Execução de cobertura com telha cerâmica, inclinação 30%, 
em toda área coberta 
 
 
REVESTIMENTO DE ALVENARIA  
 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, aplicada com colher de pedreiro, preparado em 
betoneira com argamassa traço 1:3. Massa única para recebimento de pintura em platibandas e 
muros, traço 1:2:8 com preparo mecânico em betoneira, aplicado manualmente 
 
PISOS E IMPLANTAÇÕES NO PÁTIO 
 
 
Contrapiso de concreto não estrutural Fck=13,5Mpa, preparado com régua de alumínio e 
desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto pra acabamento, espessura o 
contrapiso será de 8 cm nas garagens e 5 cm para calçada de passeio. 
 
 
FORROS 
 
Fornecimento e instalação de forro de pvc branco 10 mm, (garagem funcionários e garagem 
ambulâncias), inclusive estrutura para fixação em sarrafo e rodo forro.  
 
PINTURA 
 
Aplicação de fundo selador acrílico para os platibandas e internamente das garagens.  
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica nos platibandas das garagens e internas 
 
 
 
ESQUADRIAS E VIDROS 
 
Todas as esquadrias ferro estão especificadas quanto ao tamanho no projeto de arquitetura 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
As bitolas dos cabos deverão seguir rigorosamente o projeto e planilha, os conduites deverão 
ser de 1º qualidade. 



 

 

 
INSTALAÇÕES DE REDE PLUVIAL 
 
Instalação de tubos deverá seguir estritamente ao projeto e quantidade conforme planilhas. 
 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
 
Deverá ser instaladas caixas de gordura pequena, com capacidade de 19L, em PVC, com local 
indicado no projeto e quantidade conforme planilha.  
Filtro anaeróbico retangular em alvenaria de tijolos cerâmicos, com dimensões conforme 
projeto e planilha orçamentária.  
Sumidouro retangular em alvenaria de tijolos cerâmicos, com dimensões conforme projeto e 
planilha orçamentária.  
Fossa séptica retangular em alvenaria de tijolos cerâmicos, com dimensões conforme projeto e 
planilha orçamentária. 
 
 

6. DA GARANTIA 

 
6.1. Se, a qualquer tempo, vier a observar qualquer tipo de dano, ou desconformidade com sua 
especificação, este deverá ser refeito, sendo de inteira responsabilidade da empresa a ser 
contratada, nos termos da lei pertinente; 
 

7. DO PRAZO 
 
7.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura do contrato,  e deverá ser publicado no Diário Oficial do Município até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
8.1. A Contratada obriga-se a: a- Prestar os serviços em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pela secretaria solicitante, em estrita observância das especificações deste termo, 
contrato e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; b- Atender prontamente a 
quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação; c- 
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; d- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; e- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; f- 
responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 



 

 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato; g- Prestar os esclarecimentos que 
forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender 
prontamente, bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato; h- Realizar todos os serviços 
elencados no item 3.1, deste Termo de Referência - Emitir Anotação de Responsabilidade 
Técnica pelos serviços executados, bem como arcar com custos da emissão dos referidos 
documentos. 
 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
01.09.01.20.602.0007.1371.0000.4.4.90.51.00 –Construção da Casa do Mel – Recurso de 
Convênio. 
 
 

10. DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. O Município promoverá, através do servidor a ser designado pela Administração, o 
acompanhamento e a fiscalização dos materiais e serviços entregues, como: prazo de 
validade, condições de entrega, situação dos produtos e etc., que anotará em registro próprio 
as ocorrências e falhas detectadas na sua execução e comunicará à (s) empresa(s) 
fornecedora(s) dos materiais os fatos que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por 
parte da mesma. 
 
10.2. Ficará responsável pela fiscalização do contrato para aquisição do objeto em referência a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Turismo, juntamente com Sr. Pedro Neponuceno 
Alves Filho, nomeado como Fiscal de Contratos, através da Portaria nº. 234/2021 de 30 de 
Junho de 2021 aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, 
que de tudo darão ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas 
ulteriores alterações. 
 

11. DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
11.1. Qualquer modificação no Contrato, objeto da presente Licitação, poderá ser determinada 
pela CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as normas legais 
vigentes. 
 
 

12. OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS 

 



 

 

12.1. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

12.2. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas de transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria 
instalação, correndo a carga da Contratante apensa o valor referente ao efetivo fornecimento 
do objeto ao preço adjudicado da proposta da Contratada. 

12.4. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação 
durante toda execução do contrato. 

 

 

 

__________________________________________ 
RODRIGO FRANCISCO 

Secretário Municipal de Agricultura 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
CAMILA DOSS 

Superintendente de Engenharia 
Resp. Termo de Referência 

 


