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Enl atendimento ao disposto no art. 14 da Lei n. g.666193, elaboramos o presente Ternro de
Referência para oprocedimentolegalpertinente,a fim de definir os materiais necessários ao
desenvolvimento das ações inerentes à Administração, a fim de fornecer subsídios à presente
aquisição a ser realizado por adesão à Ata tle Registro de Preços n 023/2020]C1MAMS. r,.inculada
a concorrência Pública por registro de preços no o2l2o2orcIMAMS, realizado pero consórcio
lntermu,icipal da Área Mineira da Sudene - CTMAMS de Montes claros - MG. por esta
Prefeitura Municipal de Cabixi - RO.

OBJETO

o objeto do presente Termo de Referência é a contraração por esta prefeitura Municipal de Cabixi
- Ro, de empresa especializada na eraboração das peças tecnicas e gráficas necessárias e
indispensáveis à execução de obras públicas com tipolàgias e complexidádes variadas e ourras
atividades correlatas, por unidades de medidas (m, mr, m3, kva), definidas e classificadas conro
serviços cotttut.ts de engenharia, conlorme estabelece o art.7" do decreto no 7.g92 de 23 de janeiro
de 2013, demais normas e regulamento atinentes a matéria.

JUS'TIFICATIVA DA ADESÃO C NECESSIDADE DE REFORMA O PTCSCNIC IC.,]O 
'rloli'A.se pela necessidade da contratação de ernpresa para realização de pro.ieto e demais peças técnicas

necessárias para elaboração de projeto pala a relbrma, ampliação e adequação da unicla,te mista cle
saÍrde e construção de rnais elementos que se fazem necessários.

A pl'esente adesão vem de encontro a necessidade e urgência da relbrma u[la vez que o r.eferido
prédio tem mais de 30 anos de uso. JustiÍlcamos que recentemente o prédio passop por reforma,
por'étn não foi contemplado toda a área predial. portando da parte não ,àfor11oáo faz-se necessario
algumas mudanças para adequação as normas vigentes, como banheiros e espaço fisico. senclo unr
espaço de enfêrmarias masculina. feminina e pediátrica que são antigas e inadequa6as. r.azão pela
qual aderimos a ata de registro de preços para a contrataçro ora sugerida.

A adesão à Ata é disciplinada pelo ari.22 do Decreto no7.g92.de 23 de.ianeiro de 2013:

Art. 22. Desde que clevitlantente justi/icaeta a vltntagem, a atu cle rcgi5tru
tle preços, durotle.sutr rig0ncia, ltotlerti.ser utili:culct pot.tltrolqttcrr órgârt
ou enlidade da adminislt'trção pública Jécterul tluc ttdo tenhct put tit,iltuLltt
do cerrttnte riciturório, netricrnte anuência do órgãt gerenciatror..

Por todo o exposto, conforme justificativa acima citada, e também viabilidade do preço registrado
convém salientar que a adesão da presente ata é a ferramenta mais adequada, observados os
critérios de oportunidade e conveniência da Administrâção pública.
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ObserYilção: Projetos de serviços e obras de unidades, ambieutes. cdiljcações de estabclecintelltos, i,lÍiacstrutLlrx c outros. nà{)
dcscritos na presente planilha, poderilo ser calculados ulilizando-se, por grau de complcxidade. um simila. cotespondenlc.

PRlt VIS,\O OItçr^ NIEN'I'^ RIA

As despesas da presente adesão correrão à conta dos recursos consignados na seguinte dotaçào
orçamentária:

Unidadc:
500 - Secretaria Municipal de Saúde
Projeto Atividade:
2.020 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa:
i3.90.i9 - Outros Serviços de J-elceiros I). .luridica

VALOR DÀ AQUISIÇÃO

'l'al solicitaçíro visa compleurenttr o valor de 1158.445,00 (oito mil quatrocentos e q tre
cinco re:ris) que faltou no empenho anteri<lr, conforme justificativa por meio do Menr,
5.t1l202I/SEMtrS.{ fls 326.

DA ITXBCUÇÃO DOS SERVIÇOS

OS serviços serão executados para a PreÍ-eitura Municipal de Cabixi RO. localizada na Av.
Tanroios, n'. 4031, Centro, CEP: 76994-000, Cabixi - RO, telefone (69) 3345-2353.

A entrega do projeto será supervisionada por servidor da Secretaria Municipal de Saúde.

Os prazos para a execução dos serviços serão definidos pela CONTRATANTE" confcrrme o
cronogralna fisico-tlnanceiro. o qual levará em conta a complexidade da tipologia. quantidade.
entre out[os fatores de relevância que influenciam diretamente na composição do prazo. pala cada
contlato a se| celebrado, na estrita observância ao disposto no art.80, par'ágrat'o único da Lei
Federal 8.666/93, vedado o retardamento irnotivado da execução, ou de suas parcelas. se existente
previsão orçamentária para sua execução total. salvo insuficiência Ílnanceira ou conrpr.ovado
motivo de oldem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se ref-ere o
art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei n" 8.883. de 1994).

A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo de até 05 (cinco) clias Írteis.
contados cla expedição da ordeni de serviços (o.S) de cada contrato celebrado, que oconerá após
a expedição da Nota de Autorização de Empenho.

Os prodúos (projetos). resultante da prestação clos serviços. objeto deste Pro.jeto l]ásico. tlcverão
ser confelidos e entregues a eqr.ripe de recebedores e/ou comissão designacla ,.io orgào
CONTRATANTE e/ou outro contpetente para tal, aconpanhados da respectiva Nota Fiscal/[ratura.
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e, de toda a docun.lentação concernente a regularidade 1-rscal e trabalhista, conÍbrme precL.itua o art.
29 da Lei Federal no 8.666/93, bem como os produtos finais dos serviços (peças técnicas e gráÍicas
necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexiclades
variadas e outras atividades correlatas, por unidades de nedidas (M, M., Mr, KVA)). quanclo
aprovados. devidamente confeccionados. sendo: 0l (uma) via impressa e 01 (via) via gr.a,,,arla em
CD's. 'fodos os arquivos dcver'ão respeitar as seguintes condições: Arquivos de deselhos tccnicos.
fbrmato DWG; arquivos de textô, tbrmato DOC; arquivos planilhados, Íbr.mato X LS e CDR.
dentre outros.

Os membros da equipe de liscalização ficar'ão responsáveis pelo recebimento de toclo material.
atrálise das peÇas técnicas e aprovação. Devendo ainda, elaborar a planilha cle nrediçâo clos
setviçtls cont'eccionados, na observância aos valores das unidades de medidas tle ser.riços
(item/tipologia) registrados na Ata de Regislro de Preços. Os produtos conleccionados. tluando
para análise e aprovação, serão entregues ao CONTRATANTE em meio magnetico po lormato
(dr.vg. .xls..doc. .cdr. dentre outros).

Em havendo necessidade de adequação ou ajuste a serem feitos, após análise dos arquii,os
nlagnéticos a CONTRATADA deverá proceder à nova entrega em meio cligital com alteraçôes
solicitadas, até que seja aprovado o referido produto. quando então será impresso pâra e6rrega.
Após aceitação do mesmo, a GONTRATADA obriga-se a proceder a impressão cle 0l (uma) via
para e nvio/protocolo junto ao CONI I{ATANTE. lnpressões das peças alénr cla via entr.cgLre. isto
é, n.rais de uma cópia, ficarão sob a responsabilidade do GONTRATANTE, o que serh rcalizacio
com os arquivos de sua propriedade.

Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal
do CON]'ILATO.

Executado o CoNTRATO, o seu objeto será recebiclo pela Fiscalização da CONTI{ATANTE.
confoLrrre art. 73, Inciso I, 'a' e 'b'. §2", §3" e s\4o da Lei Federal no. g.666193,da seguintc lbr.nra:

a) PROvISoRIAMENTE, pelo responsável por seu acompaúamento e fiscalização. mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias irteis da cornunicarção escrita
do contratado:

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou cotnissão designada pela autoriclacle coqlpcrenre.
tnediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ent até l0 (tlez) dias úteis. aptis o clecurso
do prazo de recebimento provisório ou vistolia que comprove a execução dos serviços ilos tesrlos
contratuais, observados o disposto no art. 69 desta Lei;

Se após o recebimento provisório for identificada qualquer falha na execução dos ser.viços. cula
responsabilidade seja atribuída à CONTRA'|ADA, o prazo para a efetivaçào clo r...ccbimen1o
deÍlnitivo será interror.upido. recomeçando sua contagem após o saneamento das impr.oprieclades
detectadas.

Os serl iços serão remunerados por unidades de rnedidas, conforme a planilha orçameptária a ser
aprovada quando da solicitação da demanda.
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saneadas a irregula.iclades, o prazo de pagamento serir contaclo do inicio a
protocolo da comunicaçào escrita da regularização das Íilhas e omissões pela
Tuclo em conÍblmidade com que dispõe sobre a Ordem Cronológica de pagame
Depaftamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO.

-(§Iâ;r

A CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execuçào cla
prestação clos serviços. objeto deste Projeto Básico, sempre que houver solicitação. e- senr ôpus
pala a CONTRATAN'IE.

o recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTLATADA
pela solidez e segurança dos serviços.

DOS DEVERES DA CONTRA'I'ANTE

Os trestnos constanles na Ata de Registro de Preços n' 023/2020/C IIVÍAMS. r incuiarla ir
concorrência Públjca por registro de preços no }2l2o2olclM{MS, realizado pelo Consórcio
Intermunicipal da Área Mineila da Sudene - CIMAMS de Montes Claros - MG.

DEVERES DA CONTRATADA

os mesnios constantes na Ata de Registro de Preços n" 023l2020lclMAMS, vinculada a
concorrência Pública por registlo de preços no 02l2o20lclMAMS, realizado pelo ('onsórcio
lnterrlunic ipal da Área Mineira cla Sudene - CIMAMS de Montes Claros - MG.

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS (P[NALIDADBS)

As rnesnras constantes na Ata de Registro de Preços n' 023/20201cIMAMS, vir.rculada a
concorrência Pública por registro de preços no 02l20z0lClMAMS, realizado pelo consórcio
Intermunicipal da Área Mineira da Sudene - CTMAMS cle Montes Clar.os - MG.

coNDIÇÕES DE pAGAMEN't'O (l,ci 8.666/93, arr..l0, Xtv)
O pagamento será através de ordem bancária e depósito eln conta corente indicada pelo
Contratada, à vista da fatura,/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificacla, sendo
eletuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições detenlinadas
pelos órgãos fiscais e lazendários. en.r conforn.ridade conl as legislações e instruções lormatiyas
vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) rlias consecutivos, contaclos a parrir da apr.esen1ação
da 1àtura/nota llscal.

A Íaturrnota fiscal deverá descrever de forrna circunstanciada a descrição do Veiculo e valor
contbrme o empeúo.

De'e acornpanhar a latura toda a documentação necessár.ia à cornpro'ação rlc quc a
CONTRATADA se nrantént regular em todas as condições previstas para habilitação no certame.
O pagamento somente será efetr.rado se liouver r.r aceite/certiÍlcação <Ja Conrissào de li.ccebinrcnto
na fàtura.hota Ílscal. Se a fatura,/nota Íiscal não for apresentada ou Íbr apresentada em clesacordo
ao contratado, com irregr.rlaridades, o prazo para o pagamento será interrompido até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias à sua regularizafão lbr.nal. não
implicando qualquer ônus para a prefeitura.

partir da data de

CONTlli\T,.\DA.
ntos. r.ro âmbito do
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considerar-se-á cor.no sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária.

A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados
do fiscal do contrato.

As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pcla Lei n,,
10.192, de 14.2.2001.

DrsPosrÇoES GERATS

Os casos omissos serão lesolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo aditivo. enr
conformidade com a Lei n. 8.666193.

TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência elaborado segue assinado pelo representante da secretaria, ciente com os
ternros aqui apresentados, e de responsabilidacle dos mesnros.

Cabixi, 02 de Setembro de 2021 .

Elaborado por:

amos

Dir. de Divisão lde ont. F ina nceiro-orÇa m entá rio

Aprovado por

SECRET U DE SAÚDE

Dec. L/202L

{Á}T )

Lucimar de Fátima'
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