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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços para REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. 

PEDRO PAULO BARCAUÍ, situado a Av. Belo Horizonte, 68552-645- Capuava II, Redenção – PA. 
 

2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Esta intervenção que inclui a substituição da cobertura do prédio frontal, com a devida aplicação e 
revisão do sistema elétrico com substituição de quadros de distribuição, disjuntores, tomadas, 
interruptores e luminárias e com, pintura geral, reforma e ampliação visando melhorar esse espaço 
físico de condições mais dignas e atuais e assim aprimorar o atendimento da unidade, neste sentido, a 
Prefeitura Municipal de Redenção através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a execução das 
obras necessárias, destinadas ao atendimento da população. 
 
3 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS. 
 
3.1 A execução dos serviços deverá ser realizada conforme Memorial Descritivo e projetos 
apresentados. 
3.2 O valor total estimado para completa execução dos serviços é apresentado no quadro abaixo, foi 
elaborado de acordo com Planilha de Custo Referencial de Serviços da SINAPI-OUT-21/SEDOP-SET-21, 
e deverá ser executado de acordo com o cronograma físico-financeiro. 
3.3 O regime de contratação será por preço global, sendo contratada a empresa que apresentar o menor 
preço para execução dos serviços. 
 

Tabela I – Estimativa de custos para execução dos serviços.  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) 

1 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO 
BARCAUÍ, situado a Av. Belo Horizonte, 68552-645 - 
Capuava II, Redenção – PA. 

R$ 719.190,51 

 
 
4 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
4.1 Executar os serviços de acordo com os prazos e quantidades estipuladas. 
4.2 Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre o serviço contratado. 
4.3 Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados, devidamente habilitados e 
credenciados, obedecendo todas as especificações ditadas pelo Memorial Descritivo do projeto, Normas 
Técnicas Brasileiras e instruções dos fabricantes dos equipamentos utilizados. 
4.4 Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e transporte e/ou qualquer outra despesa necessária 
à execução dos serviços a serem prestados. 
4.5 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 
4.6 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás e utilizando os EPI’s 
(Equipamentos de Proteção Individual). 
4.7 Nomear encarregado responsável pelos serviços, que permanecerá no local de trabalho, quando 
solicitado, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este 
encarregado terá a obrigação de reportar-se ao responsável pelo acompanhamento dos serviços, junto 
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à Administração e tomar as providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas. 
4.8 Preenchimento diário do Livro de Ordem para acompanhamento e controle efetivos dos 
profissionais e serviços pelos quais são responsáveis técnicos, e mantê-lo permanentemente no local da 
atividade durante o tempo de duração dos trabalhos. 
4.9 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas 
condições de uso, devendo os que forem danificados serem substituídos em prazo máximo de até 24 
(vinte e quatro) horas. Os equipamentos e ferramentas elétricas devem ser dotados de sistemas de 
proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica da Contratante e aos seus usuários. 
4.10 Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, tais como: furadeiras, lixadeiras, 
tornos e morsas, ferramentas manuais, caixas de ferramentas, voltímetros, amperímetros, escadas, 
carrinhos manuais ou elétricos, EPI’s, EPC’s, etc., de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da Contratante. 
4.11 Implantar de forma adequada o planejamento, a execução e supervisão permanente dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 
mantendo sempre em perfeita ordem todas as instalações e equipamentos objeto dos serviços. 
4.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela Contratante. 
4.13 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado. 
4.14 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Contratante. 
4.15 Registrar e controlar, junto com o preposto da Administração, as ocorrências relevantes à execução 
dos serviços e relativas à saúde ocupacional de seus empregados. 
4.16 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os materiais, 
inclusive ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações. 
4.17 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 
objetivando a correta execução dos serviços. 
4.18 Refazer, às suas custas, os serviços reprovados pelo responsável pela Unidade, que seja pela baixa 
qualidade dos materiais aplicados, quanto por imperícia, imprudência e/ou incompetência de seus 
técnicos, arcando também com o custo dos materiais empregados; 
4.19 Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica – ART por profissional devidamente qualificado, 
relativo à responsabilidade pelos serviços e suas futuras consequências. 
4.20 Permitir aos técnicos e/ou engenheiros da Prefeitura Municipal de Redenção através da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana que acompanhem e inspecionem a execução dos serviços. 
4.21 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações que a contratante julgar necessárias 
conhecer, analisar e de interesse para execução dos serviços. 
4.22 Contratar sob suas expensas todas as modalidades de seguros a que se julgar exposta em fase dos 
serviços, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os 
danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a Prefeitura Municipal de Redenção, Estado de 
Pará e a terceiros, em virtude da execução de serviços a seu encargo, respondendo por si, por seus 
sucessores, prepostos, funcionários ou contratados, não tendo a Prefeitura Municipal de Redenção 
qualquer vínculo trabalhista direto ou indireto com o pessoal da Contratada. 
4.23 Executar, antes do término do contrato, o comissionamento dos equipamentos e sistemas, 
incluindo os ajustes necessários para o seu funcionamento eficiente. 
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5 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE (SES) 
 

5.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto, cujo representante da Administração será indicado 
oportunamente. 
5.2 Liberação dos acessos necessários na obra para a movimentação de funcionários e equipamentos da 
contratada de acordo com o deferimento da unidade. 
5.3 O Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços e verificará o cumprimento das especificações 
técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado. 
5.4 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, 
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos. 
5.5 Notificar imediatamente a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços. 
 
6 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
6.1 Para habilitação à execução dos serviços descritos, a empresa deverá apresentar: 
6.1.1 Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e seus 
responsáveis técnicos. 
6.1.2 Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) 
pela licitante, mediante um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas 
pelo CREA e/ou CAU, da região em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica 
por obra com características semelhantes ao objeto da licitação, de complexidade equivalente ou 
superior. 
6.1.3 Declaração fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is) (indicar dados 
pessoais), detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação. 
6.1.4 A empresa deverá apresentar em seu quadro técnico, no mínimo, um Engenheiro Civil e um 
Engenheiro Eletricista, devidamente habilitados. 
6.2 Visita técnica: A empresa que participará do processo licitatório poderá realizar visita prévia e 
inspecionar todos os locais referentes ao objeto, em horário comercial, de modo a obter, para sua 
própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da 
proposta, emitindo para este caso Declaração de Vistoria Técnica, devidamente assinada por servidor 
responsável da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, da Prefeitura Municipal 
de Redenção. 
6.2.1 Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da Licitante. Esta 
vistoria deverá ser agendada previamente por meio do telefone (94) 991681986 ou pessoalmente na 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, localizada na Avenida Brasil, 2333, 
Centro, Redenção, PA, próximo aos CORREIOS. Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao 
desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar 
empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços e ou paralisações, arcando a contratada com 
todos e quaisquer ônus decorrentes destes fatos. 
6.2.2 Caso a licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar Declaração de Não Vistoria, 
evidenciando que tem conhecimento das condições de prestação dos serviços, não podendo, 
posteriormente, alegar a impossibilidade de execução do contrato ou a necessidade de revisão 
contratual em razão de circunstâncias passíveis de serem avaliadas na vistoria. Não serão aceitas 
também para este caso, alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe, 
incompreensão ou dúvidas que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços 
e ou paralisações, arcando a contratada com todos e quaisquer ônus decorrentes destes fatos. 
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7 PRAZO, LOCAL DE ENTREGA EXECUÇÃO 
7.1 As Obras serão executadas REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, 
situado a Av. Belo Horizonte, 68552-645- Capuava II, Redenção – PA. 
7.2 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da outorga do contrato pelo 
Prefeito Municipal de Redenção - Pará, ficando a eficácia condicionada à publicação do instrumento no 
Diário Oficial do Estado do Pará. 
7.3 O prazo previsto para execução dos serviços é de 08 (oito) meses, conforme cronograma físico-
financeiro, anexo ao Edital de Licitação, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço pela 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB. 
7.3.1 O período de vigência contratual superior ao prazo para execução dos serviços, trata de margem 
de segurança para comportar possíveis atrasos para início dos serviços ou durante sua execução, 
provenientes de algum fato imprevisível, como exemplo os decorrentes da força da natureza e outro. 
7.4 O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do inciso I do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
7.5 Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, Inciso I, Letras a e b, §§ 2°, 
3° e 4°, da Lei Federal n° 8.666/93. 
A efetiva entrega fica condicionada à aceitação por parte do fiscal ou da Comissão de Fiscalização 
designada para receber, conferir e aceitar os produtos e serviços. 
 
8 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
8.2 A Contratada deverá, no caso de fornecimento de produtos que necessitem de teste/aceitação, 
submeter os mesmos à aprovação do Contratante. 
8.3 A Contratada deve oferecer garantia de 12 (doze) meses para equipamentos e de acordo com o art. 
618 do Código Civil para materiais e serviços aplicados na obra. 
8.4 Não poderá ser realizada a subcontratação dos serviços de parcelas de maior relevância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Wesley Teixeira de Almeida Junior 

Engenheiro Civil 
CREA-GO  RN:1015200540 
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