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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, 

apresenta o Termo de Referência para contratação de empresa para execução dos 

serviços de Infraestrutura, urbanização, drenagem e pavimentação da Comunidade de 

Gromogol, com área aproximada de 4.009,84 m². 

 Este Termo de Referência destina-se a apresentar um conjunto de informações 

importantes para o procedimento licitatório, bem como traçar em linhas gerais as 

diversas fases, diretrizes e ações que vão orientar as atividades dos serviços a serem 

contratadas. 

 

2. OBJETO 

 

 O objeto deste Termo de Referência é subsidiar a contratação da empresa para 

execução dos serviços de Infraestrutura, urbanização, drenagem e pavimentação da 

Comunidade de Gromogol, conforme previsto nos projetos executivos apresentados 

juntamente ao edital de licitação. 

Este documento tem a finalidade de estabelecer as condições a serem 

observadas na elaboração do Edital para licitar a contratação da empresa que será 

responsável pela execução dos serviços objeto dos projetos apresentados. 

 

3. ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 Cabe especificamente ao contratado: 

a) Executar os serviços, de acordo com as especificações, projetos e 

fiscalização da PMPK; 

b) Fazer constar nas placas de sinalização quando da execução dos serviços, a 

logomarca da PMPK; 

c) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem 

realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) e 

com uniformes padronizados da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy-ES. 
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d) Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos 

trabalhos, bem como de todo o material necessário para a execução dos mesmos; 

e) Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de 

pedestres e usuários do local; 

f) Elaborar junto com a fiscalização da PMPK as notas de serviços, as medições 

das obras e o respectivo controle das mesmas em consonância com as instruções 

vigentes pela  PMPK; 

g) Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer 

material necessário à execução dos serviços relacionados na ORDEM DE SERVIÇO a 

preços unitários previstos na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do CONTRATO; 

h) Dispor de todos os equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços relacionados na ORDEM DE SERVIÇO; 

i) Manter todos os equipamentos em condições adequadas e equipados com 

todos os sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor; 

j) Instalação, operação e manutenção de sinalização diurna e noturna, 

mantendo a operação da via no período de execução das obras. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

As obras e serviços descritos nesse memorial serão descritos na comunidade de 

Gromogol, com área de: 4.009,84 m². 

 

4.1  Início dos Serviços 

Os serviços terão início na data da emissão da ORDEM DE INÍCIO DOS 

SERVIÇOS a ser dada pelo Secretário Municipal de Obras que é o Gestor do Contrato 

da PMPK, e recebida pelo ENGENHEIRO responsável pela execução dos serviços 

e/ou Representante Legal e conforme previsto a seguir: 

A emissão da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS fica condicionada a 

existência: 

 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do Profissional / 

Empresa / (Anotação de Responsabilidade Técnica do Contrato); 

 Aprovação do Planejamento da Obra pela fiscalização; 
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 Apresentação das licenças ou autorizações ambientais necessárias ao 

início das atividades. 

Deverá ser informado o nome do Engenheiro Responsável Técnico, CPF, 

CREA e ART até 5 dias úteis após a assinatura do contrato. 

 

Entende-se como Engenheiro Responsável Técnico aquele que estará presente 

de forma contínua no empreendimento para atendimento a qualquer solicitação da 

Fiscalização e ainda irá registrar todas as informações diárias relativas ao 

empreendimento (Assinatura no Diário de Obras). 

 

4.2  Prazos 

O prazo para a execução dos trabalhos é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 

ou 6 (seis) meses, contados a partir da data da ORDEM DE INÍCIO DO SERVIÇO, 

emitida pela PMPK. 

4.3 Estrutura Organizacional 

           4.3.1  Mobilização e Canteiro de Obras 

Para suporte e apoio à execução dos serviços de Pavimentação, foram 

previstas no Projeto de Engenharia as instalações de canteiro de obras que agrupam 

as estruturas técnicas, administrativas, produção, manutenção e todos os itens 

necessários, para maior eficiência gerencial e administrativa, bem como para 

economia em transportes. 

Todas as instalações dos canteiros deverão ser construídas atendendo as 

disposições relativas à proteção ambiental, tais como: sistema de tratamento de 

esgoto doméstico. 

A mobilização dos equipamentos e equipes deve ocorrer logo após a Ordem de 

Serviço dada pelo contratante. 

O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de 

responsabilidade da contratada, a qual deve adotar números compatíveis para 

atendimento ao cronograma da obra e execução dos serviços dentro das boas 

técnicas de engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve considerar, 

portanto, a produtividade de suas equipes próprias para que o cronograma 

estabelecido seja plenamente atendido. 
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Os setores administrativos, financeiros e de coordenação dos trabalhos deverão 

estar envolvidos desde o início da obra. Assim sendo, nas instalações dos canteiros de 

obras deverão ser consideradas estruturas compatíveis para o trabalho de todos os 

profissionais desses setores. 

A contratada deverá indicar previamente o local próximo à obra para instalações 

e escritórios, informando o endereço de localização para contato com a fiscalização da 

SEMOB, de modo a permitir sua mobilização de acordo com a ORDEM DE SERVIÇO. 

Este local será utilizado para apoiar as obras de construção e logística. 

Conforme previsto no projeto, o canteiro de obras deverá ser construído junto 

ao local onde será executada a obra, de forma a dar o apoio necessário aos serviços e 

que sejam dotados de instalações adequadas. 

Deverá estar previsto no canteiro de obras a instalação da administração, seção 

técnica, oficina mecânica para reparos em equipamentos, ferramentaria, pátio de 

veículos e máquinas, refeitório, instalações sanitárias e vigilância, instalações 

industriais, sala para fiscalização com banheiro e instalações elétricas, dentre outros. 

Ressalte-se que a melhor forma de se promover a instalação do canteiro cabe 

exclusivamente à contratada, além das Licenças ambientais e/ou autorizações a que 

as instalações e canteiros estão sujeitas pela legislação pertinente. Contudo, os 

valores e serviços máximos a serem pagos são os constantes nos projetos e planilha 

de orçamento da PMPK. 

Os serviços referentes a esses itens serão medidos e pagos conforme os 

procedimentos convencionalmente adotados pela PMPK, sendo observadas as 

quantidades efetivamente executadas e os preços unitários contratuais. 

 

4.3.2  Equipe Técnica e Administrativa 

Nos locais indicados para instalações e/ou escritórios deverão ser alocadas 

para execução dos serviços a equipe técnica constituída no mínimo (basicamente) dos 

profissionais necessários à execução dos serviços constantes das PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS DA PMPK, e pelo menos um ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO detentor de acervos compatíveis com a licitação, responsável pela 

execução dos serviços. 

O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá 

efetivamente trabalhar na execução da obra e serviços. 

A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação 

por escrito à FISCALIZAÇÃO, devidamente justificada. Do profissional substituto 
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deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho 

Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a qualificação técnica compatível 

com a do substituído. 

As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas 

exigências do EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome 

do Responsável Técnico substituto, CPF, CREA e ART. 

Deverá permanecer no local das instalações e/ou escritórios, com fácil acesso à 

Fiscalização da PMPK e de outros órgãos de controle interno ou externo, as licenças 

ambientais e/ou autorizações a que as instalações estão sujeitas pela legislação 

vigente. 

Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço 

físico da obra, proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo 

programado da obra, não sendo concedidos aditivos de prorrogação de prazo em 

decorrência de atrasos injustificáveis, visando garantir que a obra chegue ao fim 

juntamente com a medição e o pagamento de 100% da parcela de administração local. 

Todos os Engenheiros alocados nas Obras e Serviços deverão recolher ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços executados para a fiscalização 

da PMPK. 

 

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

 

 Entre outros, previstos no EDITAL, a licitante deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

Capacidade técnico-profissional: 

 

a) Registro ou Inscrição da empresa e do responsável técnico podendo 

ser Engenheiro Civil e ou Arquiteto indicado no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, respectivamente, da região da sede da empresa; 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente 

profissional devidamente reconhecido pelo CREA e ou CAU, de nível 

superior, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo 

Técnico por execução de serviços/obra de características semelhantes aos 

indicados no subitem b.1, considerando-se as parcelas de maior relevância a 

seguir definidas: 
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b.1)    As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico- 

profissional da licitante, na forma do art. 30, I, da Lei Federal n. 8.666/93, são, 

cumulativamente: 

b.1.1) Serviços de pavimentação de ruas compatíveis com planilha 

orçamentária.  

 

b. 2) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou 

integrar o quadro permanente da empresa licitante, na condição de empregado 

ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com a 

licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de 

carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de 

serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso; 

 

b.3) No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 

responsável técnico todas serão inabilitadas. 

Declarações para qualificação técnica: 

 a) Os Responsáveis Técnicos indicados para participarem da execução da obra 

deverão ser detentores e apresentarem Certidões de Acervos Técnicos 

expedidas pelos CREA’s apensadas dos correspondentes atestados, relativas à 

execução de obras com características semelhantes ao objeto desta licitação, 

limitadas às parcelas de maior relevância definidas a seguir: 

I) Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de 

pó de pedra com espessura de 10cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e 

areia, em Vias Urbanas; 

II)  Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em 

Vias Urbanas; 

 b) Comprovação da licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) 

possui(em) vinculação ao seu quadro permanente. 

   c) Entende-se como Profissional Técnico pertencente ao quadro permanente da 

empresa: Empregado, Sócio, Diretor ou Responsável Técnico, simplesmente. 

    d) A comprovação de vinculação do profissional pertencente ao quadro técnico se 

fará da seguinte forma: 
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I - Empregado: Cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE 

EMPREGADOS", onde se identifique os campos de admissão e rescisão, 

juntamente com o Termo de Abertura do Livro de Registro de 

Empregados; 

     II - Sócio: Cópia do Contrato Social devidamente registrado; 

III - Diretor: Cópia do Contrato Social em se tratando de empresa LTDA, ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de 

Sociedade Anônima; 

IV - Responsável Técnico: Cópia de Certidão emitida pelo CREA e/ou CAU 

da sede ou filial da licitante onde constem os profissionais como 

Responsáveis Técnicos; 

V - Contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa e o 

profissional.   

6. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

O nome do Engenheiro Responsável Técnico (com seu endereço e telefone de 

contato) e suas Certidões deverão constar nos documentos técnicos para habilitação 

da licitante. 


