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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Prestação de serviços compreendendo varrição, poda, capina, pintura, recolhimento de 

entulhos, galhos de poda, pedras e roçadas manuais de espaços e vias públicas; instalação de 

placas de sinalização de tráfico de trânsito; e outras atividades correlatas.  

 

2. DOS EQUIPAMENTOS 

 

2.1. Para a realização dos serviços acima descritos a Prefeitura disponibilizará a empresa os 

equipamentos necessários para prestação de serviços e os devidos combustíveis para as quais 

necessitarem. 

 

3. DOS FUNCIONÁRIOS 

 

3.1. Compete a Contratada realizar sob suas expensas, a contratação da equipe que executará 

os serviços, objetos do presente, eximindo o Município Contratante, de qualquer responsabilidade, 

quer civil, criminal ou trabalhista quanto a esse respeito. 

 

3.2. Para a execução dos serviços objeto do certame, a licitante deverá disponibilizar um número 

mínimo de 08 (oito) operários, devidamente capacitados para as atividades nas quais serão alocados, 

com carga horária de diária de 08 horas por funcionário, totalizando 40 horas semanais de prestação 

de serviços por funcionário. 

 

3.3. As escalas de horários da prestação dos serviços serão determinadas pela licitante em 

observância ao cronograma da  Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

 

3.4. Também é de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os EPIs e uniformes  

aos seus funcionários.  

 

4. DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado através de TERMO ADITIVO por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses. O Contrato Administrativo poderá ser ajustado, após 12 (doze) meses de vigência, pelo 

índice de variação do IGP-M/FGV. 

 

5. DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1. Caberá à Secretaria de Obras e Serviços Públicos a fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais, sem que isso 

importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução dos serviços. 

 

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante, mensalmente, até o 10º dia útil, mediante a 

apresentação do documento fiscal e cópia das GFIPs, correspondente a prestação dos serviços do 

mês imediatamente anterior ao do pagamento. 
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6.2. O valor do contrato será reajustado anualmente com base no IGP-M (acumulado dos 12 

meses anteriores). 

 

6.3. Será assegurada, anualmente, a repactuação do valor do contrato, que poderá 

contemplar todos os componentes de custos que tenham sofrido variação, desde que haja 

demonstração da variação devidamente justificada. 

 

6.4. Será assegurada, ainda, a alteração do contrato para restabelecer a relação 

inicialmente pactuada, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a 

justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, desde que haja demonstração do desequilíbrio, devidamente justificada. 

 

 

Estação, 07 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Humildes de Almeida Camargo 

Prefeito Municipal 


