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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2013 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 

 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Apresentamos a seguir a descrição e metodologia a ser aplicada nos serviços 
que integram o escopo da obra de: OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO NO PÁTIO DA UPE / CAMPUS PETROLINA. 
 
 
I. APRESENTAÇÃO 
 
Tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser seguidas, na 
execução dos serviços a serem realizados, no pátio da UPE/ Campus Petrolina. 
 
II. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

 
  Será realizado na Av. Cardoso de Sá, S/N – Campus Universitário – Petrolina-
PE.  

 

III. INTERFERÊNCIAS 
 
Todos os serviços da obra deverão ser realizados observando-se a necessidade do 
setor de planejamento do Campus. 
 
A CONTRATADA examinará as interferências por ventura existentes na área onde 
serão realizados os serviços. 
 
A CONTRATADA deverá visitar o local da obra, conferindo os serviços e respectivos 
quantitativos constantes na planilha de serviços, analisando as dificuldades para a 
execução dos mesmos. 
 
IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS. 
 
1. Todos os serviços devem ser executados em conformidade com as Normas 

Técnicas Brasileiras (ABNT), como descrito neste Termo de Referência e 
Memorial Descritivo. 

 
2. Nenhuma alteração poderá ser feita, pela CONTRATADA, aos termos e às 

unidades adotadas pelas especificações técnicas sobalegação de insuficiência de 
dados ou informações sobre os serviços, obras e ou condições locais existentes. 

 
3. Em caso de detalhes não mencionados nas especificações técnicas, a 

CONTRATADA deverá satisfazer ao que de melhor existir em trabalho no gênero. 
Assim sendo, qualquer modificação que por razão de ordem técnica, se tornar 
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necessária durante a execução, deverá ser antecipadamente comunicada e 
somente poderá ser realizada com aprovação e liberação por escrito pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 
4. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução dos serviços um 

Engenheiro Civil legalmente habilitado, com autoridade bastante para atuar em 
nome da contratada, a fim de garantir a boa qualidade dos serviços e facilitar o 
trabalho na fiscalização, uma vez que se trata de serviços especializados. 

 
5. Quanto à qualificação técnica, a CONTRATADA deverá atender as seguintes 

exigências: 
 

a) Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para 
conduzir as obras/serviços objeto deste Edital; 

 
b) Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão 

executadas as obras/serviços e fornecimentos, se inteirou dos dados 
indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem 
propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução dos serviços; 

c) Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome do 
profissional, pertencente ao quadro permanente da empresa, expedido 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado (a) da 
respectiva certidão do CREA, comprovando ter o profissional executado 
e detentor de responsabilidade técnica por obras similares de porte e 
complexidade ao objeto desta licitação.  

 
c1) A concorrente poderá apresentar os atestados de capacidade 

técnica da seguinte maneira: os serviços especificados, poderão 
ser apresentados em  atestados diversos para itens distintos,  

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares 
aquelas que apresentam grandezas e características técnicas 
semelhantes à obra em epígrafe; 

c4) Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão (ões) 
expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local 
de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica 
contratada, nome(s) do(s) responsável (is) técnico(s), seu(s) 
título(s) profissional (is) e número(s) de registro(s) no CREA; 
descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos 
executados e o prazo final de execução. 

d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, 
na data da entrega da documentação, engenheiro civil habilitado e 
devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo 
Técnico (atestado de responsabilidade técnica), comprovando a sua 
experiência na execução de obras similares. 

 
d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro 

permanente: 
1) O Empregado  
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2) O Sócio 
3) O Detentor de contrato de prestação de serviço 

 
d2) No caso específico da alínea “d” será aceito técnico com contrato 

de regime de prestação de serviços para efeito de comprovação 
do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico de 
responsabilidade técnica. 

d3) A licitante deverá demonstrar através da juntada das cópias da 
“ficha ou livro de registro de empregado” ou da carteira de 
trabalho do profissional, a condição de que este pertence ao 
quadro da licitante, ou, através do contrato social, que evidencie a 
condição do profissional como sócio da licitante, ou ainda, através 
de um contrato de prestação de serviço, ou até mesmo, da 
declaração de contratação futura do profissional responsável, 
acompanhada da anuência deste. 

d4) quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação 
será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, 
devidamente atualizada. 

 
6. A UPE/Campus Petrolina exercerá ampla fiscalização durante a execução dos 

serviços, devendo esta equipe de fiscalização ter acesso às instalações da 
Contratada a qualquer tempo.  

 
7. A Fiscalização da UPE reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de 

qualquer componente da equipe da CONTRATADA que, em sua opinião, esteja 
sendo prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

 
8. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras à disposição da UPE, um 

livro de ocorrência diária (diário de obra), com folhas enumeradas, composto cada 
folha de um original e uma cópia, onde serão anotadas as ordens de serviços e 
ocorrências. Este livro será aberto no início da obra devendo qualquer ocorrência 
ser assinalada pela fiscalização a quem caberá uma das vias. 

 
9. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada da 

mesma ou de seus prepostos os serviços por ela executados que apresentarem 
omissões ou defeitos de execução constatados pela fiscalização. A correção será 
por sua conta exclusiva. 

 
10. A aceitação final dos serviços somente será concretizada após todos os 

reparos e correções necessárias exigidas pelas fiscalizações da UPE, e mediante 
a emissão pela UPE dos termos de recebimento de serviços. 

 
B. RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL: 

 
1. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, 

estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e 
diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como 
empresa, inclusive a obtenção de todas as licenças, alvarás e autorizações 
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ligadas direta ou indiretamente com a execução dos serviços contratados e ao 
exercício de suas atividades nas jurisdições em que se desenvolverem. 

 
2. A CONTRATADA obriga-se a requerer junto ao CREA a ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços, apresentando cópia Xerox a UPE. 
 
3. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem 

sobre os serviços e seu pessoal, será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA.  

 
4. Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, 

não admitindo trabalhadores em condições ilegais. 
 
5. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, instrumentos, ferramentas e mão 

de obra necessária à completa execução dos serviços, bem como os 
equipamentos de segurança do trabalho, em consonância com as normas da 
CIPA. 

 
6. Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis 

com a tarefa além de fardamento, botas, capacete e outros utensílios de 
segurança quando necessário (EPI). 

 
7. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços 
contratados, ou qualquer caso fortuito. Será também de sua responsabilidade a 
eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a 
aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 
ocorridos em via pública. 

 
V. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA. 
  
A proposta é válida por 60 (sessenta) dias.                              
 
VI. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. 
 
Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 15 (quinze) dias, a partir da 
assinatura do contrato. 
 

Os serviços contratados deverão ser concluídos num prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias corridos a partir do recebimento da OS (Ordem de Serviço), a serem pagos em 
parcelas mensais, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro em anexo, 
e de conformidade com o boletim de medição. 

 
VII. PREÇO. 
 
Serão irreajustáveis, de acordo com a legislação em vigor. O valor estabelecido 
para execução dos serviços, objeto deste instrumento, é de R$ 223.253,63  
(duzentos e vinte três mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e três 
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centavos), a serem pagos em medições mensais, realizadas pela FISCALIZAÇÃO. 
Nos preços propostos deverão estar computados todos os custos diretos e indiretos 
com material, equipamento, transporte, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, 
taxas, equipamentos de segurança individual e coletiva e tudo o mais necessário à 
execução completa do objeto da presente licitação.  
 
VIII. PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em parcelas mensais, iniciando no prazo de até 30 
(trinta) dias corridos, após a entrega da fatura, juntamente com o Boletim de 
Medição devidamente atestados e aprovados pelo Gestor do Contrato. 
 
IX. OBSERVAÇÕES 

 
A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a conclusão da obra à 
Fiscalização, provocando a vistoria final, onde deverão ser apontadas eventuais 
falhas ou a não conclusão de alguma etapa de serviço constante na planilha de 
proposta contratada. 
 
  
 


