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TERMO DE REFENÊNCTA

I. OBJETO
1.1. C-ontratação cle empresa especializacla na CONTRATAÇÃO Dtl EMPRESA PAIi'A
p Rrisl'AÇÃó n p.sn R.vI Ç o nsi' ncta L,Íz Ano EM PLANE.I AM ENro
lt!1o,ol:1949
DIi PRo;ETo BÁSICo PADRÃo DII SIS'TEMA DE, ABAS.TECIMIINTO Dt! AGI.JA NA
ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, conforme descrito na
proposta Íinanceira, parte integrante deste telmo'
2. JTJSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação de empresa especializada para execução cle serviços pirblicos descrito zrcima'
ob.ieto do presente I'ERMO DE REFERÊXCIA, para a o Serviço Autônomo de Agua e llsgotosSAAIi. cliante das demandas de serviço especializ-ado em plane.iamento e elaboração de pro.ieto
btisico padrão de sisterna de abastecimento de água na zona urbana do mr.rr-ricípio de Santa Izabel do
I)ará, e necessário atender a grande clemanda por pro.ietos de engenharia para viabilizar importautes
'Iaurbem se fàz necessário sr-rbsidiar o
intervenções nas ciiversas áreas cla acllinistração municipal.
pleito de recursos.
políticas pirblicas c ao
teurpo clesenham o futuro, sendo, pois, prática comum no âmbito c1a engenharia e cot]stituem utla
plalificação para qlle sllcessivos govemos persigam objetivos pré-estabelccidos e resgltarclados t-tcls
horizontes de Pro.jetos e assim, não clevet-n ser condcttadas como inÍbrtúnio.

2.2.O

plane3ar.r-rerrto e a elaboração clos projetos são atividades intrínsecas as

2.3. Diante cle todas essas razões, sumarianlente, infere-se que a contratação possibilita a atenuação
pofie, coadttnaudo
cla baixa capacidade ir-rstitucional dos rnunicípios, principalrr-rer-rte os de pcqueno
cor1l o ideário de adequação à realidade do Município de Santa lzabel do Pará.

3. DI|VI'RES E, TTESPONSAI}ILIDADES DA CONTRATADA
3.1. A CONTRAfADA, clurante a vigência do respectivo Contrato, cotnpromete-se a:
a) Atelcler a todas as condições clescritas r1o presente Termo de Relêrência e resllcctivo
Contrato;

b)

Manter as co1c1ições cle habilitação e qualificação exigidas duraute toda a vigência do

Cor-rtrato;

c) A contratada deverá possuir Lrma Equipe Técnica, privilegiando a experiêrlcia cr.t.t

capacitação cle recurso

s,

capaz de ater"rder

o porte dos scrviços requeridos, llos prazos a se rclll

cstabe leciclos.

cJ) possui experiência de no mínimo 02 (quatro) anos em assessoramento com

cotnprovaçãcr

por ciocr.tmer-rto expeclido pelo órgão pirblico.
e) Respolcler pelas clespesas relativas a encat"gos trabalhistas, seguro de acidentcs,
e relerctltes aos
contribuições previdenciárias, impostos e quaisqtter outras que forem devidas
tenha netthum vínculo
serviÇoS executados por SeuS empregados, uma vez qLle o mesmo não
crnpregatício cot.t-t a CONTRA I ANTE;
l) Responsabilizar-se pelo ob.ieto cleste I'ermo de ReÍ'erêr-rcia, respondendo civil e
culpa slta' de selts
crimiualmente por todos os dauos, perclas e pre.ir.lízos qLIe, por dolo or-r
vier a direta ott il-tciiretat-ucutc',
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício cle suas atividades,

CONTRAIANI'E;
or"t
ou transÍ-erir, total on parcialmente, parte alguma do coutralo. A Íüsão" cisão

caLrsar oLr provocar à

g)

Não cecler

Avenida Barão do o,"
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incorporação só serão admiticlas cor1l o consentimento prévio e por escrito da CON'fRAIAN'I'E;
h) Abster-se, qualquer que se.ja a hipótese, de veicr.tlar publicidade ou qualquer or-ltra
iplon.ração acerca clas atividacles obieto clo Contrato, sent prévia autorização da CONTRATAN'|II;

Dar ciência, igecliatamente e por escrito, de qualquer anort.ualidade qr"re veriflcar na
execução do objeto, bern Çomo, prestar esclarecimentos qlle fbrem solicitados pela
CONTRA]ANTE;
j) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenietrtes da execução
do Contrato e também às clemais informações internas da CONTRATANTE, a qlre a
CON'f RATADA tiver conhecimento ;
k) prestar qualquer tipo de infbrmação solicitada pela CONTRATAN1'II sobre os serviços
contratados, bep collo fornecer qualquer docttmentação julgada necessária a CON'IRAIAN'fll

i)

entendimeuto do objeto deste lermo de Reflerência;

l)

Ern caso cle não atendimento ao itern solicitado acima pela CONI'RATANTE,

tl

CONTRAIADA deve providenciar a substituição imediata dos profissionais alocados ao serviço
contratado;

nl)

Implementar rigorosa gerência de contrato cotll observância

a todas as disposições

constantes deste Termo de ReÍ.erência;
que se fizerem
Aceitar, nas mesmas cor-rclições contratuais, os acréscimos oLl as stlpressões
por cento) do valor
rro obieto contratual, de acordo com l,ei 8.666193, en-r até 25oÁ (vinte e cinco

n)

sern qr"re caiba à
contratado. mar-rticlas as conclições estipulaclas no presente Termo de Referência,

CONTRI\TADA ualqr'rer recl an-ração ;
o) E Íbcr-rltada a supressão além dos limites acima estabelecidos mediante acordo entre
c1

as

Partes;

3.3 DIiVIIRIiS Ii RIISI,ONSABILIDADES DA CONTIIA.I.E
para qLIe a CONTRA|ADA
3.3.1 A CONTRATAN'I'E obriga-se a: Proporcionar toclas as condições
contrato, do 'fern]o clc
possa desernpenhar seus serviços de acordo com as cleterminações do
Referência;

de acordcr
a). Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONI-RA|ADA,
cout as cláuslrlas contratuais e os terrrtos de sua proposta;
b). L,,xercer o acompanhamento e a Íiscalizaçáo clos serviços por servidor esllecialrnente
c'lesignado, anotando ern registro proprio as falhas detectadas;
imperfeições no curso dit
c) NotiÍicar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventtlais
execução dos serviços, fixando prazo pataa sua correção;
do serviço, na fbrma do contrato;
ct) pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação
ern coupatibilidade com
e)7,elat para qlle clr.rrante toda a vigência do contrato se.iam mantidas,
de habilitação e quralilicarçãir
as obrigações assumiilas pela coNTRAfADA, todas as cor-rclições
exigidas na licitação;
executem tarefas em desacordo com as
1). Não perrnitir que os empregaclos da CONTRAIADA
preestabeiecidas t-lo coutrato.
4.

Do
FoRMAs DE ACOMPANI{AMIINTO E FISCALIZAÇÃO DA I'l,xtlcuÇÃo
CONTRATO:
Avenida Barão do
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41.1. Dr-rrante a vigêr-rcia do contl'ato, a contratada deverá rcalizar Llma reLlnião técr-rica ir-ricial,
do
será necessária para esclarecimentos e recomenclações quanto à r-netodologia e deserlvolvimellto
trabalho. poderá ser discutida a possibiliclade cle modificação tros procediuer-rtos metodologicos
e/ou 1a elaboração dos serviços contrataclos, selrrpre respeitar-rdo as legislações específicas da área
contábil. A Írscalização clo Contrato será exercida por servidor designando pelo Serviço Autônot].to
prestação dos
cle Agga e Esgotos, ao qual cornpetirá dirimir as dÍrvidas que sr-trgirem no curso da

serviços e de tudo dará ciência à Adn-rinistração.

fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nern reduz a responsabilidade da
CION'I'RA'I'A[)A, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante c1e
elll
imperÍ'eições tecnicas, vícios redibitórios etc. se na ocorrência desta, t-tão implica
cot.t.l cl
corresponsabiliclade cla CONT'RATANTE ou cle seus agentes e prepostos, de coulbrr.nidzrde
arÍ.70 da Lei no. 8.666, de 1993.
4.13.O fiscal do contrato anotará cm registro pr«iprio todas as ocorrências relacionadas colll t1
eventualmente
exccução do contrato, indicando dia, mês e ano, betn como o nollle dos en"rpregados
c
envolviclos, cletel-nilando o que lbr necessário à regr-rlarização das faltas ou defeitos observados
de
e,caminhando os apontamentos à autoridade competente para o lirn de eveutual aplicação

4.1 2.

A

sanção.

para evitar
4.1.4.O fiscal do Contrato rnonitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços
ut-n viés contínuo de
a sua clegeperação. intervindo para corrigir or.r aplicar sanções cluando veriÍlcar
desconÍbrmidacle da prestação c1o serviço à qualidade exigida.
por meio de iustrr-ttleutos de
4.1.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizacla
for o caso:
controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando
prazos de
a) Os resr.rltaclos alcançados em relação ao contratado, com a veriÍicação clos
execução e da qualidade deu-randada;
profissional
b) Os recursos humanos empregados, eln função cla quantidade e da Íbnnação

exigidas;
c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
d) A adequação clos serviços prestaclos à rotila de execução estabelecida;
e) O curnprimento <Jas den-rais obrigações decorrentes do contrato; e

f) r\ satisÍação do pirblico usuário.
assumidas pela contratacla,
4.1 6. O descumprimento total ou parcial das responsabiliclades
ense.iará a aplicação de
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas,

na legislação vigente, poclcndo
sa,ções ad1-rilistrativas, previstas no instrumento convocatorio e
l7 e 87 da Lei no'8'666' c1e
or.rlrninzrr er-n rescisão coutrartual, conforme disposto nos artigtls
I 993.

do representante deverão ser
4.1.7 As clecisões e providências que ultrapassarem a competêr-rcia
p-redidas conveuientes'
solicitaclas a seus superiores em tempo hábi1 para adoção de
obrigatrdo-se tr
41.8 A CONTI{ATADA ficará suieita a rnais ampla e irrestrita fiscalização,
da CONTRA]-ANTE'
prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo Ílscal

ln

PAGAMENTO
s. coNDIÇÔns
respectiva(s)
eletttado de forma total. Além clisso, corn apreser-rtação da(s)
será
5 1.1 O pagamento
que tenham siclo curnpt'idos, no qlle cor'tber'
Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s)/ Faturtr(s), Lln-Ia vez
CNPJ/MF: 05.696'125i0001.1
Avenida Barão do Rio Branco, 1059, Centro, CEP: 68'790.000,
Fone 3744-1373, Santa lzabel do Pará - Pará
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Qq'r#
toclos os critérios estabeleciclos neste Termo de Referência, e nos seus respectivos Encartes.

pagamento pela realização dos serviços será realizado tnerrsalrnentc e cÍêtr-rado
rrcrrsalmeltc cle acordo corn a execução c'los servigos e rnediante apresenlação das nottrs Íiscais cle

S 1 2.

O

prcstação de serviços.

s 1.3.

o valor de cada parcela mensal será igual

ao resultado obtido pela divisão do valor contratado

pelo número de meses do período contratado'
emissão
5.1 4. para ef-eito clo pagamento, a contratada cleverá atender as exigências legais clltanto à
de comprovação fiscal.

.5 A CONTRATANTE rejeit ara, no todo ou em parte, os serviços executados ern desacordo com
o clisposto neste Termo de Referôr-rcia. Se, apos o recebimento provisório, constatar-se que os
scrviços executados ern desacorclo corl o especilicado, com def-eito ott irtcotlpleto, os responsáveis
os prazos c'le
c1a GON'I'RAIANTE notiÍlcarão. por escrito, à GoN'|RATADA, interrontpendo-se

S

1

recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que se.ia sanada a situação'
na Nota de Ilt1lpenho,
S.1 6. Os valores cla(s) NFe(s) / Fatura(s) cleverão ser os rlesmos consignados
sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Ilt.tt caso de divergência, a CONTRAIADA
Fatr-rra(s)'
terti 05 (cinco) clias útcis apos a notificação pararealizar a substituição desta(s) NFe(s) /

6.

risrIMAl'lVA

DE,

PIrEÇOS

contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais cot-uo: cltstos diretos e
técnica e
indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, trabalhistas, segllros, lucro, assistência
c'Anexos, sendo
outros neccssários ao cumprimento integral do objeto deste Tert-t-to de Referôncia

6.1 . Os pl.eços

c1r-raisquer

tribr,rtos, cllstos e despesas cliretos or-r indiretos orlriticlos cla proposta ou incorretamelltc

pleito de acrescit-t]o, a esse oll
cotados, copsicleraclos inclusos uos preÇos, não podendo ser cogitado
qualquer título, clevendo o obieto ser folrecido sem ôr-rus adicionais'
7. SANÇOES

APLICÁVnts

desses
7.1.pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução
clas obrigações
se^,iÇos em clesacordo cor-r-r o estabelecido r-ro contrato, ou pelo descumprimento

previa defesa, e observada a
contratuais, o Serviço Autônomo de Agua e Esgotos pode, garantida a
gravidacle cla ocorrência, aplicar à CONTRA'IADA as segttiutes sanções:
7.2. Advertôncia;
entrega dos itens, por até 10 (dez)
7.3. Multa de 0,5%o do valor total clo colltrato por dia de atraso na
dias;

prorrogada por período
Para cada dia de atraso na entrega dos itens, csta deverá ser

a)

correspoudetlte, e acrescido ao íinal do contrato'
em caso de inexecuçãro parcial clc
7.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
serviço ou clescumprirnento de obrigação contratual;
2.4

i

em caso de inexecução total
Multa cle 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
CNPJ/MF: 05.696,12510001.1
Avenida Barão do Rio Branco, 1059, Centro, CEP: 68.790'000,
tone 3744-1373, Santa lzabel do Patá - Pará'
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da obrigação assumida ou descllmprimento cle obrigação contratLlal;
74

2 Sr_rspensão tel.nporária cle participação el.n licitação e impedimento de contratar colr

Administração, por prazo não superior a dois anos;
7 4 3. Declaração cle inicloneidade

a

e

para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdllrarem os motivos cleterminantes cla punição ou até que se.ia promovida a reabilitação peraute a
ar.ttoriclade que aplicou a penalidacle, qlre será concedicla sempre qLIe a

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA

Il

CONTR,'\TADA ressarcir

o

ESGOTOS, pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o

prazo da sar-rção aplicada com base no item anterior'

7.5. Ainexecução parcial clo serviço e caracterizada quando:
7 5.1. Aempresa

7.5.2

A

CONTRATADA exceder o tempo de atendimento máximo aceitável;

padrões
empresa CONI'RAIADA não executar os serviços contratados seguindo os

inc-licaclos pelo SERVIÇO

AUTONOMO DE AGUA E ESGO',fOS, neste Termo de Rei-erência;

7.6. A,inexecução total do serviço é caracterizada quanclo:
7.6.1 .

A

CONTI{ATADA divulgar

a

terceiros,

selr

expressa autorização

clo

SERVIÇO

por
AUTôNOMO DE AGUA E ESGOToS, as inforrnações que vier a tomar conhecimento
necessidade de execução dos serviços ora contratados;

Acordo
7.6.2 ACONI'I'RAIADA não atingir o rníninto aceitável em toclos os itens acordados uo

de

Nível de Serviço;
com a de advertência,
7.7. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA.iuutamente

licitar e contratar com o sERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E
Distrito Federal or"r
IISGO'|OS, e impedimento de licitar e contratar com a Urrião, Estados,

suspensão ten-rporária para

Mr.il.ricípios; descontando-a do pagamer-rto a ser elttuaclo.

ern ate 5 (cinco) dias contados da
7.g. A .rulta aplicada poclerá ser recolhida pela CONTRATADA
devidos pela Administração, por
clata clo recebimento da notilicação, descontada dos pagamer-rtos
cxecução da gararrtia ou cobrada judicialn-rer-rte'

no SICAF'
7.9. As pepalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas
8. CRITERIOS DE SELEÇÃO DO FOIINECEDOII'
g,1.

padrões de desempenho
O ob.ieto deste Te111o de ReÍ'erência está deÍlnido de acordo com

e

qualidade obietivos, com base en-r especiÍicações usuais de tnercado,
de representação oficial, bet-l-t como'
8.2. A empresa apresentou documeutação comprobatoria
'fécnica qLle col-nprove que .iá prestott serviços compatíveis com o obieto
atestaclo de Capacidade
25,Ilt,clcart.13, III da Lei n" 8'666/93'
clue e cle natureza singular, com lunclameutos no art.

',l
000, CNPJ/MF: 05'696 2510001-11'
Avenida Baráo do Rio Branco, 1059, Centro, cEP: 68.790
Pará
Fone 3744-1373, Santa lzabel do Pará
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9.1 O prazo cle vigêpcia deste contrato será de 12 (cloze) meses, a coutar da assitlatura, podendo
,., pr,rrrngado, sc a Lt3i 8.6(t6193 assim o pennitir, obscrvado a obtcrlção de preço e condições
r.nai s vanta.i osos à Adnli ni stração.
10.

FISCALTZAÇ^O DOS SIIRVIÇOS

10.1

A fiscalização e o controle

c1a

execução dos serviços caberão ao Fiscal do Contrato, servidor

designado para Íurrção;
todas as
10.2 Os serviços estarão suieitos a r-nais arnpla e irrestrita Í-rscalização, a qualquer hora, em
etapas; e a presença

-

do serviclor designado não diminuirá a responsabilidade da eupresa lla

sLttl

execução do serviço;

10.3 O Fiscal do Contrato poderá sustar, recLlsar, mandar refazer elementos sobre os serviços,
clesde

l

l.

I

1.

c1r-te

não estejarn de acordo com as especiÍicações técr-ricas.

DISPOSIÇOES GEITAIS

realizado conforme estipulado neste termo de referência, a
CONTRAT'ADA ficará sr-rieita à multa em consonância com a Lei de Licitações.
'l'ermo de Relbrêrlcia à consideração desta
Diapte do expostá submete-se o presente
para a l'utura e
Autarquia Mr.rnicipal, para análise e determinação cluanto à abertura de procedirrento

I

Caso o serviço oontratado não

sej a

eventual contratação pelo Serviço Autônomo cle Agua e Esgotos.

r^

GINALDO CABRAL DE LIMA
Assessor III

CNPJ/MF: 05'696-125/000,1.11
Avenida Barão do Rio Branco, 1059' Centro, CEP: 68'790'000,
Fone 3744-1373, Santa lzabel do Pará - Pará

