
 

 

 

 

 

 

TERMO DEREFERÊNCIA 
 
 
 
 

1. OBJETO 

 
O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos básicos que 

norteiam a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 

instalação de equipamentos e manutenção, preventiva e corretiva, com fornecimento e 

reposição de componentes e/ou peças novas (primeiro uso), em poços tubulares 

artesianos no município de Itupiranga, para atender da Prefeitura municipal e secretarias 

vinculadas.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
A contratação se faz necessária para manter o adequado funcionamento dos poços  que 

realizam o abastecimento público de água na Zona Urbana e Rural do Municipio de 

Itupiranga. Considerando a inexistência de materiais e profissionais especializados para 

desenvolver os referidos trabalhos no quadro técnico da Administração Municipal, descrito 

e especificado no Termo de Referência . 

3. DOS SERVIÇOS 

 

3.1 A empresa será responsável pela execução dos serviços especificados nas 
solicitações de despesas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 

Os interessados em participar da execução dos serviços deverão ser necessariamente 

empresas especializadas em perfuração e manutenção de poços artesianos, com 

registro no CREA-PA e possuir equipe técnica altamente qualificada e experiente, a qual 

deve obrigatoriamente incluir Engenheiro de Minas ou Engenheiro Geólogo, como 

Responsável Técnico pela empresa.  

Fica o profissional obrigado a recolher uma A.R.T.para desempenho de cargo ou função, 



 

 

que identifique sua responsabilidade técnica pela empresa e A.R.T. de obra/serviço por 

atividade desenvolvida. 

5. DOS PRAZOS 

O período de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos, conforme disposição na Lei nº 8666/93. 

6. PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária em moeda corrente deste país, 

após a emissão da nota fiscal e planilha de medição de serviços executados, 

devidamente atestados pelos técnicos da Secretaria; 

A planilha de medição e relatórios dos serviços e consertos realizados, deverão ser 

anexados à NotaFiscal correspondente. 

Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por 

parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até 

que o problema seja definitivamente sanado; 

O pagamento será realizado em até 30 dias após a aprovação do boletim de 

medição/emissão de nota fiscal. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Caberá a CONTRATANTE indicar o FISCAL DO CONTRATO devidamente nomeado; 

Ao FISCAL DO CONTRATO compete observações, advertências ou qualquer outro tipo 

de comunicação. A empresa a ser contratada será obrigada as suas expensas, a 

corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução dos serviços, objeto do contrato, bem 

como, será responsável integralmente por danos causados ao Município de Itupiranga e 

à terceiros, decorrentes de sua imprudência, negligência e/ou omissão. O FISCAL do 

Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados. 

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 



 

 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um 

representante da Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e do art. 6º do Decreto Federal nº. 2.271/97. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A contratada apresentará à CONTRATANTE relação nominal e atestado de qualificação 

técnica dos funcionários; 

A CONTRATADA será a única responsável pelo pagamento de honorários de seus 

funcionários e contratação de serviços terceirizados, recolhimento de todos os tributos e 

encargos sociais previstos na legislação trabalhista, previdenciária, e demais 

normativos da categoria que estejam em vigor. 

A CONTRATADA fornecerá crachá de identificação, de uso obrigatório, em que 

constem o nome da empresa, o do profissional, função e a fotografia do portador. 

A CONTRATADA fornecerá itens de segurança aos seus profissionais, conforme 

exigência das normas de segurança do trabalho. 

A CONTRATADA deverá facilitar as ações do FISCAL do Contrato, fornecendo 

informações ou promovendo acesso à documentação dos serviços em execução, e 

atendendo prontamente às observações e exigências apresentadas. 

A CONTRATADA, independentemente da atuação do FISCAL do Contrato, não se 

eximirá de suas responsabilidades quanto à execução dos serviços, responsabilizando-

se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes do Contrato. 

A CONTRATADA cumprirá e fará cumprir por seus profissionais as normas e os 

regulamentos do CONTRATANTE, bem como quaisquer determinações das 

autoridades competentes, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

A CONTRATADA se responsabilizará pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

profissionais, prepostos ou subordinados, respondendo por todo e qualquer 

comportamento e atitudes inadequados de seus profissionais, tais como falta de 

urbanidade, presteza e decoro. 



 

 

A CONTRATADA se responsabilizará pela permanente manutenção de validade da 

documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico - Financeira da Empresa; assim 

como pela atualização de formação de seus profissionais; quer através da divulgação 

de periódicos, quer através de palestras ou reuniões que visem contribuir com o 

aprimoramento da execução do objeto desta contratação, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá assumir as responsabilidades previstas e exigidas em Lei, em 

caso de eventual ocorrência de acidente de trabalho, providenciando as medidas que 

se fizerem necessárias, em tempo hábil, assim como, comunicando a ocorrência ao 

FISCAL do Contrato. 

A CONTRATADA preservará a CONTRATANTE, mantendo-o salvo de quaisquer 

demanda, reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes 

de sua ação. 

A empresa CONTRATADA deverá facilitar a comunicação e prestar o atendimento da 

demanda a qualquer momento que a CONTRATANTE necessitar. 

A empresa CONTRATADA deverá pagar todas as taxas referentes ao processo de 

Outorga, inclusive caso haja necessidade de retificações. 

9. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

Na Proposta de Preços (ANEXO I), a proponente deverá incluir nos custos, as 

despesas com transporte, combustível, mão de obra, diárias, hospedagem, e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente nas prestações dos serviços. 

Os custos dos deslocamentos dos técnicos da CONTRATADA estarão inclusos nos 

preços propostos para as visitas de manutenção. 

O início da prestação dos serviços se dará mediante Ordem de Serviço, devendo o 

atendimento ser realizado no prazo máximo de 36 horas, podendo ocorrer inclusive aos 

sábados, domingos ou feriados. 

Após cada atendimento para manutenção a CONTRATADA deverá apresentar, em 



 

 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, um relatório do atendimento realizado, 

especificando data, local, hora de chegada e saída no sistema, responsável pelo 

atendimento e relato da ocorrência com diagnóstico das causas possíveis. 
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