
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 

COBERTURA E TELHA TERMOAÚSTICA SANDUICHE DO TIPO COLONIAL COM ÁREA 

APROXIMADAS DE 191,00M², NO UNIDADE PRÉ ESCOLAR PRIMAVERA NA CIDADE DE 

TIMBÓ-SC. 

 

Deseja-se obter ao final dos serviços os elementos necessários ao funcionamento do sistema 

de cobertura em estrutura metálica para o Unidade Pré-escolar Primavera, sendo este a cobertura 

para o Parque de Recreação Infantil com área aproximada de 191,00m. O fornecimento de 

materiais, equipamentos e mão de obra deverão ser previstos de modo a incluir todos os 

componentes para tal, mesmo aqueles que, embora não claramente citados, sejam necessários 

para atingir o perfeito desempenho do sistema de cobertura.  

2. JUSTIFICATIVA 

A Unidade Pré-escolar Primavera constitui importante papel na região onde está localizado 

no município de Timbó, para crianças que frequentam a unidade, faz-se necessário o fornecimento 

e instalação do sistema de cobertura em estrutura metálica na área do Parque de Recreação 

Infantil, para que as mesmas possam ter uma área coberta para recreação. 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Trata do fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para 

cobertura do Parque de Recreação Infantil 191,00m² a ser instalado no pátio da Unidade Pré-

escolar Primavera  

Destaca-se que as medidas de projeto são aproximadas e a CONTRATADA deve se 

comprometer em realizar os levantamentos das dimensões reais in loco e executar de acordo com 

essas medidas, sem a necessidade de acréscimos ao valor final de contrato.  

3.1.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO AO SERVIÇO 

i. Fornecer a mão de obra qualificada, materiais e instalação de todos os equipamentos 

inerentes ao objeto deste ajuste, bem como os meios ferramentais, instrumentais, de 

transporte e supervisão de todos os serviços a serem executados, seguindo as 

especificações previstas neste Termo de Referência, observadas também as 

disposições do Ministério do Trabalho e Emprego quanto às Normas 
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Regulamentadoras para preservação da segurança e integridade física dos 

trabalhadores; 

ii. Executar os serviços conforme especificado neste documento, com a alocação de 

empregados habilitados e com formação técnica adequada para a execução dos 

serviços contratados; 

iii. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e quando for o caso, 

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, aos seus empregados alocados na 

execução do objeto do contrato, fiscalizando seu uso regular;  

iv. Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a execução do serviço; 

v. Adequar, por determinação do MUNÍCÍPIO, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, 

até o prazo máximo de 3 (três) dias corridos da notificação recebida; 

vi. Caso não seja possível efetuar as adequações corretivas, ou caso a empresa se 

recuse a realizar tais adequações, e do ato resulte dano, caberá a CONTRATADA 

ressarcir o MUNICIPIO, garantida ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo das 

penalidades previstas no contrato; 

vii. Proceder, ao final dos serviços, a limpeza e remoção de todas os detritos, bem como 

as sobras de materiais oriundos da realização do serviço, sendo de sua 

responsabilidade a deposição e descarte final destes; 

viii. Manter o local onde serão realizados os serviços limpo e em perfeitas condições, 

retirando entulhos decorrentes da execução dos serviços às suas expensas, dando-

lhes o destino permitido em lei; 

ix. Assumir a responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e serviços 

prestados, bem como por quaisquer danos em função da execução deste, causados 

ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos 

serviços, não reduzindo ou excluindo tal responsabilidade face à fiscalização ou 

acompanhamento da Administração, ocorrendo por sua conta exclusiva todas as 

providências e despesas decorrentes; 

x. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 

fim de evitar desvio de função; 

xi. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito 

federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento 

de todas as obrigações estabelecidas por normas técnicas regulamentadoras vigentes 

no país; 

xii. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar 

conhecimento, em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus 

empregados nesse sentido; 
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xiii. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da 

CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando 

todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas; 

xiv. Não subcontratar o objeto, no seu todo, sob qualquer hipótese. Em caso de 

subcontratação parcial, somente com a aquiescência prévia e expressa da 

CONTRATANTE. 

xv. Apresentar, sempre que solicitado, registro de trabalho dos funcionários; 

xvi. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela integridade dos ativos, bem como 

quaisquer equipamentos e acessórios neles instalados, respondendo única e 

exclusivamente por eventuais danos ou prejuízos causados, ficando obrigada, a 

qualquer momento, a corrigir, às suas expensas, defeitos ou vícios verificados, 

resultantes da inadequação da execução do objeto deste contrato, independente do 

aceite da CONTRATANTE;  

xvii. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento ou falha de interpretação de 

qualquer parte constante neste Termo de Referência e seus anexos como justificativa 

para pedidos de eventuais aditivos contratuais.  

xviii. É de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os ensaios e laudos para 

comprovação das qualidades físico-mecânicas dos materiais fornecidos, em 

conformidade com as normativas e diretrizes aplicáveis, em especial às normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e às Instruções Técnicas do Corpo de 

Bombeiros Militar de Santa Catarina; 

xix. Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 

executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. Qualquer 

funcionário da CONTRATADA que, na opinião da equipe de FISCALIZAÇÃO, não 

executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, 

temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante 

solicitação por escrito da equipe de FISCALIZAÇÃO, ser afastado imediatamente pela 

CONTRATADA. 

xx. A responsabilidade pelos acabamentos, e pela resistência e estabilidade dos materiais 

empregados recai integralmente sobre a CONTRATADA, assim como a 

responsabilidade por substituir todo e qualquer material quebrado ou danificado 

(incluindo o serviço de mão de obra para execução de tal reparo) pelos operários da 

CONTRATADA ou em função da realização dos serviços da mesma. 

3.1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As Especificações Técnicas objetivam o estabelecimento das diretrizes gerais para a 

execução dos serviços, bem como das características dos materiais e equipamentos a serem 

empregados na obra, visando o melhor desempenho técnico, em conformidade com as normas e 

legislações aplicáveis em vigor, zelando a segurança e eficiência da obra. 
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3.1.2.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE 

COBERTURA 

A CONTRATADA deverá realizar o fornecimento de todos os materiais e componentes para 

a fabricação de: 

1) Estrutura metálica de sustentação para cobertura do Parque de Recreação Infantil da 

Unidade Pré-escolar Primavera, com área aproximada de 191,00m² (cento e noventa e 

um metros quadrados), além do efetivo fornecimento dos elementos de cobertura, sendo 

estes as telhas termoacústicas, calhas, e demais elementos necessários para tal; 

A fabricação deverá ser realizada em total conformidade com o projeto construtivo/executivo 

aprovado, observado que quaisquer alterações, por quaisquer razões se façam necessárias, 

deverão ser prévia e formalmente submetidas ao conhecimento e aprovação da CONTRATANTE.  

Deverão ser utilizados perfis, treliças, vigas e/ou chapas dobradas em aço carbono para 

fabricação das estruturas de sustentação das coberturas. A união das peças quando da fabricação 

deverá ser realizada por meio de solda/parafuso, enquanto a montagem das peças no canteiro de 

obras deverá prever a união entre módulos com parafusos, parabolts e demais sistemas de fixação 

adequados para tal. 

Todas as superfícies das estruturas deverão receber tratamento de galvanização a fogo, não 

sendo aceita a soldagem de peças posterior ao tratamento da superfície, de forma a garantir a 

integridade dos elementos frente a posterior oxidação e a própria união destes.  

As coberturas deverão utilizar de telhas metálicas termoacústicas do tipo colonial sanduíche, 

com enchimento de poliestireno EPS, em cor terra. A parte inferior da telha deverão ser em foro de 

PVC branco. As fixações deverão ser feitas em conformidade com as disposições do fabricante. 

Os sistemas de captação de águas pluviais deverão contemplar as calhas e rufos em alumínio 

em cor natural, além dos tubos de queda e conexões em PVC para compatibilização com os 

sistemas de coleta existentes na edificação.  

O acondicionamento e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos no canteiro de 

obras será de total e inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta o correto 

armazenamento, de forma a evitar a deterioração destes, além do isolamento da obra para 

pedestres e transeuntes.  

 

3.2 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

O início dos serviços dar-se-á após o recebimento da Ordem de Serviço, em até 15 (quinze) 

dias após a assinatura do mesmo. 

Após o início da execução dos serviços, a CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias 

consecutivos para finalizar os serviços previstos e efetuar a entrega da obra. 

O fornecimento, a carga, transporte e descarga dos materiais, bem como seu manuseio 

dentro do canteiro de obras, será de inteira reponsabilidade da CONTRATADA. O local de 

instalação será na Unidade Pré-escolar Primavera, situado a Rua Escócia, 292 – Bairro das 

Nações, Timbó/SC. 
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3.2.1 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

O cronograma físico financeiro faz a previsão percentual de desembolso das etapas 

concluídas da obra em relação ao valor global ao longo do período de execução, conforme 

apresentado a seguir. 

ETAPA 
DESEMBOLSO 

(%) 

PERÍODO 
(MÊS) 

01 

ENTREGA, MONTAGEM/INSTALAÇÃO DO MATERIAL DA ESTRUTURA (191,00m²) 100,00% X 

TOTAL 100,00%   

 

3.3 DOS ITENS DE CONTRATAÇÃO 

As licitantes deverão obrigatoriamente oferecer proposta para todos os itens desta 

contratação, conforme tabela a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 

Fornecimento, fabricação, transporte, 

montagem e instalação de estruturas 

metálicas para cobertura com áreas 

aproximadas de 191,00m²  

Und 1,00 R$ 118.744,34 R$118.744,34 

VALOR TOTAL R$ 118.744,34 

O valor total apresentado foi estimado por meio de ampla pesquisa de preços de mercado, 

em conformidade com as leis e normativas legais, em especial à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000. Após 

análise dos orçamentos, adotou-se o valor mediano dos orçamentos elaborados por empresas 

especializadas. 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

As empresas deverão apresentar prova da seguinte QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

i. Certificado de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU, do domicílio ou 

sede do proponente, comprovando o registro ou inscrição da empresa na entidade 

profissional competente, bem como dos respectivos responsáveis técnicos, com 

emissão dentro do prazo de validade do documento;  

ii. Comprovação Técnico-Operacional da licitante, para as atividades de maior 

relevância, efetuadas através da apresentação de Certidões de Acervo Técnico 

emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU, acompanhada dos respectivos Atestados 

de Execução em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público 
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ou privado, devidamente autenticado pelo respectivo órgão, através de anotação 

expressa que vincule o Atestado ao Acervo, com características compatíveis com o 

objeto licitado, admitida a soma de quantitativos em atestados para obtenção da 

quantidade mínima, cuja parcela de maior relevância técnica e de valor significativo é 

a seguinte:  

 

Descrição dos serviços a serem 

comprovados 

Quantidades 

mínimas 

Execução de estrutura metálica 95,00 m² 

Execução de cobertura metálica (telha 

sanduíche) 
95,00 m² 

 

iii. Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de a 

proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissionais de nível superior registrados no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

- CAU na função de Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e/ou Arquiteto e 

Urbanista, devendo juntar para tal comprovação:  

a. Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos 

termos da legislação vigente, que o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, pertence 

ao quadro permanente da empresa; 

b. Na hipótese de o sócio ser também responsável técnico da empresa, deverá 

ser comprovado através de Contrato Social ou Alteração Contratual, em que 

conste cláusula que identifique essa condição; 

c. Apresentar comprovação técnica, devidamente registrada no devido Conselho 

de Classe, com o respectivo Atestado de Capacidade Técnica, de que o 

responsável técnico executou obra ou serviço com características compatíveis 

às do objeto, nas quantidades mínimas exigidas no quadro da alínea “b” deste 

item, admitida a soma de atestados. 

iv. Deverão ainda ser juntados os seguintes documentos: 

a. Atestado ou Declaração de vistoria técnica do local dos serviços, subscrita pelo 

responsável técnico preposto da empresa, declarando que a proponente tem 

ciência do local da obra e das situações existentes. 

i. A visita de vistoria tem por objetivo dar ao município a certeza e a 

comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o 

objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de 

preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-

se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens 

licitados, resguardando o município de possíveis inexecuções 

contratuais. 
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ii. O Atestado ou Declaração de vistoria técnica pode ser substituído por 

declaração da empresa de que tem pleno conhecimento das 

informações necessárias à execução do objeto licitado, bem como do 

local para prestação do serviço, não podendo ser alegado 

desconhecimento das condições do local, tampouco das 

especificações deste Termo de Referência e seus anexos. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

i. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;  

ii. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, às suas 

dependências para execução dos serviços referentes ao objeto;  

iii. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA;  

iv. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto do contrato, de 

forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;  

v. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua 

propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o 

caso, com a indicação do respectivo estado de conservação; 

vi. Realizar os pagamentos no prazo avençado. 

6. DO PAGAMENTO 

O regime de execução do objeto deste Termo de Referência será de empreitada por preço 

global. 

O pagamento será efetuado em até quinze (15) dias após apresentação de nota fiscal do 

serviço executado, emitida em conformidade com as Medições aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá elaborar Relatório Fotográfico dos serviços executados no período 

de medição, apresentando registros fotográficos e quantitativos das atividades desempenhadas 

para elaboração da Medição do período. 

A CONTRATADA deverá emitir todas as faturas/notas fiscais expressamente conforme dados 

e informações constantes em cada ordem de compra enviada. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A empresa deverá prestar garantia mínima de 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de 

fabricação a partir da data do recebimento definitivo sobre os materiais fornecidos e os serviços 

prestados. Durante a garantia, os materiais em que se constatarem irregularidades deverão ser 

reparados ou substituídos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da comunicação 
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da ocorrência. Recaem sobre a CONTRATADA todas as despesas relacionadas a eventual 

necessidade de acionamento da garantia.  

É facultada aos interessados a realização de visita aos locais de execução dos serviços, por 

intermédio de seu responsável técnico, a fim de verificarem as condições para a realização do 

serviço. A não realização de vistoria por parte do interessado implicará a aceitação tácita das 

exigências constantes neste Termo de Referência. Portanto, não serão aceitas justificativas 

relativas ao desconhecimento das condições do local de execução do serviço a título de 

pagamentos adicionais, aditivos e/ou prorrogação de prazos. 

 

 

Timbó, 20 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Bruna de Andrade 

Secretária de Planejamento, Trânsito,  

Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Serviços 

_______________________________ 

Deysi Clarissa Longen 

Arquiteta e Urbanista 

CAU/SC A2711036 
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ANEXO I – Projeto 


