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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
"A Capital Econômica do Estado" 

CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
continua mensal, preventiva e corretiva nas instalações elétricas e hidráulicas, 
bem como, serviços de pequenos reparos periódicos nas dependências da  
Camara  Municipal de Araguaina/TO pelo período de 12 (doze) meses. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A indisponibilidade de mão de obra especializada no quadro de 
servidores da Câmara Municipal de Araguaina - TO para a execução de 
serviços de manutenção de manutenção predial, bem como a falta de 
equipamentos e ferramental para a execução desses serviços são elementos 
essenciais para a contratação de uma empresa para manutenção, reparos 
preventiva e corretiva nas instalações elétricas e hidráulicas, tendo um aumento 
na vida útil do imóvel e podendo atender melhor a comunidade, além de 
garantir a economicidade na redução dos procedimentos. 

2.2. A realização de manutenção predial, de forma continua, é fundamental 
para a preservação das condições de qualidade e funcionamento das 
edificações deste Poder Legislativo, prolongando a vida útil e a durabilidade do 
patrimônio público e a segurança dos seus agentes em serviço e a 
comunidade. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A norma legal para o procedimento dessa contratação é por meio de 
Dispensa de Licitação, regido pelo Artigo 75 da Lei n° 14.133 de 01 de Abril de 
2021. 

4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. DO LOCAL: 

4.1.1. Assistência envolvera o prédio da COmara Municipal de Araguaina -- TO 

situado na Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  
Marinho; 

4.2. DA MANUTENÇÃO 
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4.2.1. A manutenção do prédio deverá ser efetuada de forma preventiva e/ou 
corretiva obedecendo aos padrões de qualidade e segurança, mantendo seu 
pleno funcionamento de forma ininterrupta, salvo as provocadas por: 

4.2.1.1. 	Fortes chuvas; 

4.2.1.2. 	Descargas atmosféricas; 

4.2.1.3. 	Falta de fornecimento de energia elétrica por parte de 
concessionária; 

4.2.1.4. 	Outros que isentem de forma justificável a responsabilidade da 
contratada. 

4.2.1.5. 	Em caso de paralisação parcial ou total descrito pelo item 4.2.1.4, 
o funcionamento prédio deverá ser restabelecido no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, e quanto aos demais itens, proceder soluções para o 
restabelecimento, relatando causa e soluções ao setor responsável. 

4.3. DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.3.1. A Empresa vencedora deverá disponibilizar um Técnico responsável pela 
empresa no período das 08 horas da manhã as 12 horas do dia de segunda a 
sexta, exceto em feriados ou pontos facultativos, devido à alta demanda diária 
de serviços, para solucionar problemas, prestar suporte e dar acessória técnica. 

4.3.2. Compreenderá como manutenção a ser prestado pela contratada. 

4.3.2.1. 	Verificar o funcionamento do sistema de encanamento hidráulico 
e fiação elétrica; 

4.3.2.2. 	Trocar lâmpadas; 

4.3.2.3. 	Trocar tomadas; 

4.3.2.4. 	Substituir fechaduras de portas e janelas: 

4.3.2.5. 	Verificar vazamentos em tubulações, torneiras e válvulas; 

4.3.2.6. 	Verificar e desentupir tubulações de esgoto; 

4.3.2.7. 	Fazer pequenas instalações elétricas e hidráulicas quando 
necessário; 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63) 3416- 0408- CEP 77804-110 -Araguaina - Tocantins 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

4.3.2.8. 	Verificar, caixas de água e corrigir possíveis vazamentos; 

4.3.2.9. 	Verificar e corrigir os suportes dos aparelhos de TV; 

4.3.2.10. 	Verificar e reparar telhados e calhas; 

4.3.2.11. 	Entre outros reparos que se fizerem necessários. 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. A empresa  sera  contratada por 12 meses, caso seja comprovada a 
necessidade da continuidade da prestação dos serviços, o contrato poderá ser 
prorrogado conforme prevê o artigo 107, da Lei 14.133/2021. 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. 0 critério de julgamento das propostas  sera  o menor prego global. 

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. 	0 recebimento dos serviços se efetivará após ser examinado, avaliado 
e aceito pelo fiscal do contrato, mediante atesto nas Notas Fiscais; 

7.2. 	A contratada deverá apresentar relatório mensal descriminando os 
serviços prestados. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

8.1. 	As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente 
Licitação no valor estimado da contratação correrão por conta da dotação 
orçamentária deste Poder Legislativa; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

9.1. 	Efetuar o pagamento da Contratada até 30 (trinta) dias corridos após 
apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelos serviços; 

9.2. 	Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 

9.3. 	Recusar os serviços nas seguintes hipóteses: 

9.3.1. 	Nota Fiscal com especificação, parcelas e valor, em desacordo com 
o discriminado no Edital e proposta adjudicada; 
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9.3.2. 	Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos 
obrigatórios do Edital e seus anexos; 

9.4. 	Oferecer as condições mínimas necessárias e facilitar o acesso a 
dados e informações, para que a Contratada execute os serviços a ela 
designadas, a fim de que alcance os resultados e objetivos esperados. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. 	Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

10.2. 	Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente, ao 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços contratados; 

10.3. 	Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pela Contratante durante a execução dos serviços 
dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando houver; 

10.4. 	Proceder o inicio da prestação dos serviços dentro dos prazos 
estabelecidos; 

10.5. 	Prezar pela qualidade dos serviços prestados, comprometendo-se a 
promover sua devida correção, arcando com o ônus necessário para tal, caso 
não atenda ao padrão de qualidade esperado; 

10.6. 	Atender prontamente às solicitações do Contratante para a 
prestação de esclarecimentos; 

10.7. 	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução do contrato será fiscalizada por um representante do 
Contratante, denominado Fiscal do Contrato a ser designado oportunamente; 

11.2. Caber-6 ao fiscal do contrato notificar a Contratada quando constatada 
alguma irregularidade na execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

11.3. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do 
contrato deverão ser levadas ao conhecimento da Autoridade Superior para 
adoção das medidas necessárias; 

11.4. A fiscalização rejeitará no todo ou em parte os serviços executados e/ou 
fornecidos em desacordo com o Contrato; 
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11.5. 0 fiscal do contrato é o responsável pelo atesto das notas fiscais 
originadas em decorrência da relação contratual; 

11.6. Após o recebimento das notas fiscais, o fiscal do contrato terá o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para realizar o atesto das notas fiscais e encaminhá-las para 
pagamento. 

Araguaina - TO, 05 de Janeiro de 2021. 

GUMERCINO A NI E AMORIM 
Técnico de compras dr, c 	a municipal de Araguaina - TO. 

Matricula n° 1065860  

WESLEY  RAFA OLIVEIRA MOREIRA 
Técnico em licitação da câmara municipal de Araguaina - TO. 

Matricula n° 1065815 
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