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TERMO DE REFERENCIA

I. OBJETOELEGISLAÇAO

O presente Termo de Referência visa subsidiar a Secretaria Municipal
na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS para Execução de serwiços de recuperação de estrada vicinal, para atender as

necessidades da SEC. MLIN. DE ADMINISTRAÇÃO de Sao Bemardo,MA.

1.1. Este Termo de Referência apresenta as demandas, orientações, quantificações e demais

indicativos para contração de empresa especializada para fomecimento do objeto.

1.2.LEGISLAÇÃO APLICADA.
Lei n" 8.666 de 2l de junho de I 993. Lei n' 10.520/02, Decreto Federal N' 7 .892/13 e Decreto

Federal 9.488/2018 suas alterações e dos princípios gerais de direito.

3.

3.1.

3.2.

4.

PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÀO

Prazo de vigência do contrato será de l2 meses.

Local para execução: no município de São Bemardo/MA

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente Termo de referência tem por objeto o Execução de serviços de recuperaçào

de estrada vicinal. para atender as necessidades da SEC. MLIN. DE ADMINISTRAÇÃO de

São Bernardo/MA . O uso das estradas vicinais rurais é intenso e essencial a população rural

do município. pois além da necessidade de escoamento da produção agrícola e outros, há a

necessidade de deslocamento das pessoas, visando o acesso aos serviços de educação, saúde,

laser, comercio e afins. Muitas destas estradas apesar de apresentar trafegabilidade boa á

razoável. na maioria do ano, apresentam problemas relacionados com o manejo das águas do

entomo nos períodos de chuvas intensas, o que tem causado estragos e a necessidade de

constantes reparos, devido as mesmas deteriorar-se, com os agentes da natureza (sol, chuva,

ventos) e também com sua utilização normal de veículos os mais diversos. Preocupados com

essa deterioração das estradas que o perfeito surge a urgente necessidade de iniciar os serviços

de recuperação e manutenção as estradas, objetivando manter trafegabilidade nas Estradas

Vicinais na Zona Rural Do Município De São Bemardo. Esse trabalho tem o objetivo de levar

ao município o desenvolvimento e progresso, através da melhoria das estradas, para atender

melhor a população residente na zona Rural do nosso municipio.
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4.1. A fiscalização deste contrato serão realizadas por um fiscal designando pela Secretaria

de Administração com apoio da SEC. Ml,rN. DE ADMINISTRAÇÀO de São BemardoÀ'ÍA.

5. CRONOGRAMAFISICO/FINANCEIRO

5.1. O pagamento será efetuado conforme padrão da Prefeitura Municipal de São Bemardo,

ou seja, condicionado à apresentaÇão da comprovação de regularidade da empresa, até 30o

(trigésimo) dia. após a sua certifrcação e demais exigências peÍinentes.

6. DOS SERVIÇOS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

6.1. Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações constantes na proposta

de preços e edital de origem.

6.2. A ata a ser aderida deverá ser de recuperação de estradas vicinais.

6.3. Os valores estimados foram apurados mediante cotações realizadas através de

preenchimento de planilha de custos. formaçãp de preços e pesquisas de preços praticados no

mercado estadual.

6.4. Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da

contratada, que somente lará jus ao valor da aquisição adquirida.

6.5. A Uni<lade Administrativa somente pagará aquela pelo produto que formalmente for

solicitado e fomecido.

7. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
7.1. A Contratada reconhece que é a única e exclusiva responsável civil e criminal por danos

ou prejuízos que vier a causar ao contratante, propriedade ou pessoa de teÍceiros, em

de.Ànén.iu da execução do objeto, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus

empregados em serviço. correndo as suas expensas, sem quaisquer ônus para o Contratante'

ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar'

7.2. Responsabilizar-se-á única. integral e exclusivamente pelo bom estado e boa qualidade

dos produtos, respondendo perante a Administração do contratante, inclusive órgão do poder

público. por ocorrência de qualquer material contaminado, deteriorado ou de qualquer forma

incorreta e/ou inadequados para os fins previstos'

8. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA

8.1. Natureza Jurídica: pessoa Jurídica.
g.2. Atuação: Empresa deverá ter atuação na prestação de serviços objeto dessa adesão, ou seja'

qu".uuuti,idudeestejaenquadradanaCNAEespecificaparaofomecimentodosprodutos.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Cabem a Contratada:
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I) Executar os serviços às suas expensas, no local indicado neste termo de referencia;

II) Executar os serviços, rigorosamente nas especificações, prÍvos e condições descritas

no Processo de Adesão:

III) Os serviços deverão ser executados integralmente e constante no caso de provimento

ininterruptamente.

IV) Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento

das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

VI) Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos

os esclarecimenlos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocpÍÍam;

VII) Comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior' dentro

do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos pala

a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob

pena de não serem considerados;

vlll) Atender aos encaÍgos trabalhistas, previdencirf ios, fiscais e comerciais decorrentes

da execução do presente contrato;

IX) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;

X) A Contratada responderá. de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição

dos produtos fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também,

a dos produtos que não aceitos pela Íiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) Serão de direta e exclusiva responsabilidade da contratada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10. OBRIGAÇÔESDACONTRATANTE
10.1 Cabem ao Contratante:

I) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

II) Efetuar o pagamento conforme estipulado no Cronograma Físico Financeilo;

III) Designar servidor para acompalúar a execução deste Contrato;

IV) Comunicar à cONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução

do Contrato.

11. DASUBCONTRATAÇÃO
1.1.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

12. CONDIÇÕES GERAIS
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I3. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÀO DO TERMO DE REFERÉNCIA
Elaborado SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÀO de Sào Bemardo/MA.

São Bemardo - MA. l8 de Í'evereiro de 2022

anoc Jesus Silva de Sousa,

Se unicipal de Administraçãotário
São Bemardo/MA.

A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO de São Bemardo/MA fica a disposição para

prestar quaisquer informações que visem elucidar eventuais dúvidas sobre qualquer um dos

tópicos que compõe esse Termo de Referência.

I

I



PLANITHA ORçAMENTÁRN. META 1ê 2

ITEM DrscRtMtNAçÃo Dos sERvlços

2.1 sERVtçOS pRELIMtNARES

Folha
R

Plêcã de obrâ {5,00 x 2,50) m
lúobi l ão e desmobil o de ento

2.1.3 Administra o local

2.2 E§ÍRADA VICINAL

2.2.7 SERVIçOS OE TERRAPTENAGEM

Escavação e cârga de material dê jâzida

Transp. local c/ basc. 10mr rodov. não pav

Desm. dest. limpeza árêâs c/arv. diam. até 0,15 m

Transportê dê mêterial " botâ-forâ

tkm
14.560,20

362.3? 4,26

3,26

o,76

47.466,25

275.404,44

txkm

42.000,00

209.059,20
0,39

0,76

16.380,00

158.884,99
84.000,00

14.560,20
80.640,00

61.589,65

5,00 r.819,73 10.918,38

640365,33

0,96

4,23

0,43

2,44

2.1.1

2.1.2

2.2.1.7

2.2.L.4

2.2.7.5

2.2.1-.6

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

m2

und
me5

390,53
7.678,75

9.763,25
7.674,75

Regulu rização de subleito
Compactação de aterro a 100% do proctor normal

2_2.2 sERVrçOS OE REVESTTMENTO pRtMÁR|O

Lirnpeza superficiâ da área de jazida

Ex de material vegetal de jazida

Escâvação e carga de material de ja2ida

Transporte local./ basc. 10m3 êm rociov. não pavimentada

2.2.2.5 Compactação de aterros â 100% proctor normal

72.923,O8

3.876,92

5.556,92

9.459,68m3

m3 16.800,00 4,23 7L.064,00

m_

txkm
16.800.00

418.118,40

3,26

0,76

54.76a,00

377.169,98

2.2.3

2.2.3.5

SERVIçOS OE DRENAGEM

Corpo BSTC D=0,60m 23,40 552,55

22.863r5
12.929,67TN

unid 6,00 1.655,68 9.934,08

I

2.2.4

2.2.4.1

RECUPERAçÃO DE ÁREAS DEGRADADAs

Reparãção de danos físicos âo meio ambiente 0,29

,.747,69
3.7 47,69

TOTAL ORçÂMENTÁRIO GERÁL

lmporta o seguintê orçâmento em 1.153.955,73

Responsaveltécnico

Nome:

CREA:

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA
OSRA: RECUPERAçÃO DE ESTRADA§ VICINAIS NO MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO- MA
REFERÊ OA: ATA DE REGISTRO DE PREçO

I PRrçO

UNID QUANÍ. UNITÁRE PRÉçOTOTAI

ATA

m:1

2.2.3.6 Boca BSTC D=0,60m normal

1.1s3.95s,73


