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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

I – OBJETO 

Contratação de empresa para manutenção de poços artesianos, com o fornecimento de todo material e insumo de primeira qualidade, visando a 

regular manutenção do serviço de abastecimento de água pública do município de Santa Bárbara do Pará. 

 

II – RECURSOS MATERIAIS 

Todos os materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos serão de inteira responsabilidade da contratada, que devera executá-

lo em consonância com as técnicas e normas da ABNT/NBR. 

 

III – DA PATICIPAÇÃO 

Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que 

apresentarem proposta e preencherem as condições de habilitação; 

 

IV – PRAZO DE EXECUÇÃO  

Até 31.12.2015. 

 

V – DAS OBRIGAÇÕES 

5.1- Fornecer materiais, mão-de-obra, maquinaria, equipamentos, acessórios e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento do 

objeto contratado, em qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido, obedecendo as normas da 

ABNT/NBR. 
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5.2- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, instalação, 

consertos, testes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução. 

5.3- Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário considerado como de conduta inconveniente pelo 

CONTRATANTE. 

5.4- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, e provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s. 

5.5- Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral 

e completa em todas as áreas contempladas. 

5.6- É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos utilizados até o 

recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE. 

5.7- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato; 

5.8- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na 

execução deste contrato. 

5.9- Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

5.10- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE. 

 

VI– PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO  

O objeto fornecido será fiscalizado na sua entrega e execução por representantes da Administração, que registrará todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades 

apontadas. As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará em nada restringe a responsabilidade, 

única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.  
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VII – PAGAMENTO 

Após a entrega e o recebimento definitivo do material, o pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da 

emissão da respectiva Nota Fiscal pela CONTRATADA, por meio de depósito em conta bancária, vedada negociação com terceiros ou sua 

colocação em cobrança bancária.  

Caso se verifique incorreções na Nota Fiscal, deverá ser procedida a sua retificação contando-se novo prazo de pagamento a partir da data de 

apresentação do documento de  correção fiscal ou da apresentação de nova Nota Fiscal, no caso de cancelamento da primeira. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  Referência:   SEOP-Abr/2015  

LOCAL: SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
  

 

ITEM SERVIÇOS UND QTD 

VLR. 

UNITÁRIO 

(R$) 

VLR. TOTAL 

(R$) 

 01.01   Rebobinamento de motor de bomba sub. de 1CV mono, refrig. À óleo  Und 8,00 520,00 4.160,00 

 01.02   Rebobinamento de motor de bomba sub. de 1½CV mono, refrig. À óleo  Und 7,00 568,00 3.976,00 

 01.03   Rebobinamento de motor de bomba sub. de 2CV mono, refrig. À óleo  Und 20,00 600,00 12.000,00 

 01.04   Rebobinamento de motor de bomba sub. de 3CV mono, refrig. À óleo  Und 6,00 700,00 4.200,00 

 01.05   Rebobinamento de motor de bomba sub. de 10CV trifásica  Und 5,00 1.600,00 8.000,00 

 01.06   Rebobinamento de motor de bomba centrif. de 1CV mono II pólos  Und 4,00 230,00 920,00 

 01.07   Rebobinamento de motor de bomba centrif. de 2CV mono II pólos  Und 2,00 340,00 680,00 

 01.08   Rebobinamento de motor de bomba centrif. de 5CV mono II pólos  Und 3,00 900,00 2.700,00 

 01.09   Limpeza e desenfecção de poço artesiano de Ø 6" até 40m  Und 12,00 2.050,00 24.600,00 

 01.10   Limpeza e desenfecção de poço artesiano de Ø 6" até 80m  Und 4,00 4.560,00 18.240,00 

VALOR TOTAL (R$) 79.476,00 
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