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MODELO TERMO DE REFERÊNCIA - GENÉRICO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 – DA APRESENTAÇÃO

Este termo de referência é pertinente à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, visando o objeto descrito no
item seguinte.

2.0 – DO OBJETO

  2.1 - O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA referente à Construção de um Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), Localizada na
Rua Projetada, s/n, Conjunto Clócio Beltrão, no município de Alagoinha - PB., sob o regime Execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário., tipo Menor preço, para atender às necessidades do/a SEDH, conforme projeto básico em anexo.

3.0 – DO OBJETIVO

3.1 – O objetivo deste Termo é definir o objeto da licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e
diretrizes técnicas e administrativas para o objeto descrito no item anterior.

4.0 – DA JUSTIFICATIVA

4.1 – A contratação dos serviços descritos no objeto justifica-se pelas razões relatadas a seguir: Conforme a Resolução nº 10 de
24/04/2012 em seu art. 5º, os Estados poderão apresentar proposta de trabalho para o financiamento da construção de CREAS Pólo
Regional. Com base nessa prerrogativa, e considerando o Decreto nº 7.492/2011, que instituiu o Plano Brasil Sem Miséria e prevê o
apoio a construção de 200 unidades até 2014. A Paraíba vem pleitear o disposto na referida resolução e decreto, para tanto,
informamos que em 2006 o estado foi contemplado com 20 CREAS Pólos Regionais devido ao seu elevado índice de
vulnerabilidade, especificamente, por está localizado na região nordeste e ter uma população que vivencia realidades distintas, como
a fome, seca ou situação inesperada de calamidade pública. Além disso, o estado dispunha de 15 prédios próprios referente aos
Centros Sociais Urbanos - CSU'S e Fundação de Apoio a Criança e ao Adolescente - FUNDAC para a instalação das unidades, as
05(cinco) unidades restantes foram alugadas para tal fim. Em 2010, reordenamento desses pólos regionais, tendo em vista que os
municípios de Alagoa Grande, Areia, Bananeiras, Catolé do Rocha, Cajazeiras, Caldas Brandão, Guarabira, Esperança, Ibiara,
Itaporanga, Lagoa Seca, Lucena, Prata, Piancó, Santa Terezinha, Salgado de São Felix, Sapé, Sousa, Santa Luzia e Uiraúna foram
comtemplados com CREAS Municipais, de acordo com a Resolução nº 07 de Junho/2010, os quais constam no Censo 2011.
O Estado passou a vivenciar uma realidade onde havia 02(dois) CREAS um um só município, o Pólo Regional e o CREAS
municipal, enquanto que vários outros municípios ficaram sem cobertura do atendimento especializado de média complexidade,
principalmente por serem de Pequeno Porte I. Recebemos uma visita técnica da Proteção Social Especial do MDS, onde analisamos
juntos essa realidade. Diante disso, o setor de Proteção Social Especial da SEDH-PB passou em meados de 2011 a elaborar uma nova
proposta de distribuição dos serviços para 2012, ação fortalecida com as plenárias das Conferências Municipais de Assistência
Social. Redistribuir os Pólos Regionais para áreas descobertas do Estado acarretou a perda da estrutura física própria do Estado, pois,
havia a necessidade de levar o serviço àqueles municípios que apresentava violação de direitos, mas, não dispunha de qualquer
referência da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Com o processo de reorganização dos CREAS Regionais e entendeu
a importância da participação dos três entes federados, a Paraíba firmou parcerias com os municípios no que se refere ao custeio do
aluguel para funcionamento dos CREAS Pólos Regionais e atualmente os pólos funcionam nos seguintes municípios: Alagoinha,
Araçagi, Areia, Barra de Santa Rosa, Barra de São Miguel, Cacimba de Dentro, Camalaú, Ibira, Lucena, Lagoa Seca, Malta, Olho
d'água,
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Riacho dos Cavalos, Santa Cruz, São José dos Cordeiros, São José de Piranhas, Salgado de São Félix, Várzea, Triunfo e Tavares.
Dentre estes apenas um imóvel é próprio e no estado existe estrutura física compatível com a planta oferecida pelo MDS. Portanto,
diante da realidade acima apresentada, acreditamos que o funcionamento da construção de minimamente 02 (dois) equipamentos
fortalecerá sobremaneira o enfrentamento aos índices de violência da Paraíba, conforme dados já apresentados..

5.0	- DO VALOR

  5.1 – O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 316.269,46(Trezentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e nove reais e
quarenta e seis centavos).

6.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados correrão à conta de recursos específicos e na dotação
abaixo discriminada:

04148.27101.08.244.5326.4694.0000.0000287

RO: 105

7.0- DA TERMINOLOGIA

x

8.0– DA LEGISLAÇÃO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS

8.1 – Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislações, que devem ser respeitadas para a execução do objeto a ele
relacionado.

X Lei 8.666

9.0 - DOS PRAZOS

  9.1 – O prazo de execução do objeto será de 120  (Cento e vinte ) dias corridos,  contados da assinatura da Ordem de Serviços ou da
Autorização para início dos serviços.

  9.2 – O prazo do contrato será de 150   (cento e cinquenta) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3 - O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilatações do prazo da execução dos serviços, provocadas por fatos alheios à vontade
da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigência do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

10.0 – DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

10.1 - Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto e que farão parte integrante deste Termo de Referência, são os
integrantes do projeto básico, ou seja:

- Projeto Básico:
a. Licença ambiental Prévia, relatório ambiental ou similar, se for o caso;
b. Projetos técnicos;
c. Especificações Técnicas dos materiais empregados e dos serviços a serem executados;
d. Planilha de quantitativos e Preços Unitários. anexando planilha que conste a composição das taxas de BDI e Encargos Sociais
adotados:
e. Cronograma Físico - Financeiro.
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10.2 – Os documentos técnicos a ser apresentados pelos licitantes são:

ANEXO 2 – Modelo da Planilha de Quantitativos e Preços Unitários a ser apresentada pelos licitantes;

ANEXO 2.1 – Modelo da Planilha de Composição das taxas de BDI a ser apresentada pelos licitantes;

ANEXO 2.2 – Modelo dos Encargos Sociais a ser apresentada pelo licitante;

ANEXO 3 – Modelo do Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado pelo licitante;

ANEXO 4 – Modelo de Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes à licitação e de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação;

ANEXO 5 – Modelo de Declaração de Disponibilidade de mão de obra e equipamentos;

ANEXO 6 – Modelo da Proposta;

ANEXO 7 – Modelo de Declaração da adoção do BDI do órgão licitante;

ANEXO 8 – Modelo de Declaração que empregará 10% da mão de obra local;

ANEXO 9 – Modelo de Declaração que empregará 5% da mão de obra de sentenciados;

11.0 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

11.1 – Os documentos de habilitação técnica a serem exigidos dos licitantes são os constantes no edital da licitação vinculada a este
instrumento.

12.0. DA PROPOSTA TÉCNICA

12.1 - A Proposta Técnica deverá atender aos seguintes requisitos definidos no Edital vinculado a este instrumento.

13.0. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

13.1. Os procedimentos a serem seguidos na formulação das propostas de preços constam no edital.

14.0 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

14.1 - O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL  , observadas as exigências contidas no Edital e seus
Anexos quanto às especificações do objeto.

14.2 – A COMISSÃO examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do valor da mesma em relação
ao valor estimado pela/o SEDH para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, decidindo motivadamente a respeito.

14.3 - O licitante detentor do menor preço deverá apresentar a planilha orçamentária, com os respectivos valores readequados ao
lance vencedor.

14.3.1 – Os preços unitários devem refletir a mesma proporcionalidade do lance vencedor oferecido no preço global.

14.3.2 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem
de lucro pretendida.

14.3.3 - Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os
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custos da contratação.

14.4 – A COMISSÃO também poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o detalhamento da proposta, para fins
de verificação de sua exeqüibilidade, sob pena de não aceitação da proposta.

14.5 - Será desclassificada a proposta final que:

a)	Contenha vícios ou ilegalidades;

b)	Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de Referência;

c)	Apresentar preços finais superiores aos preços unitários e global estimado pelo órgão licitante;

d)	Apresentar preços unitários incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
conforme Planilha de Custos elaborada pelo órgão licitante.

e)	Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

f)	Não vier a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

14.5.1 - Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade
competente, poderão os preços unitários cotados exceder os limites de que trata este subitem.

14.5.2 - Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação
de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a)	Questionamentos junto à proponente para a apresentação da planilha de preços unitários dos serviços a serem executados, de
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexeqüibilidade;

b)	Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

c)	Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e ao Ministério da Previdência Social;

d)	Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

e)	Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

f)	Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados;

g)	Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

h)	Estudos setoriais;

i)	Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

j)	Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação
dos serviços; e
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k)	Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

14.5.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

14.5.4 - Quando o licitante apresentar preço global inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços globais ofertados, e a
inexeqüibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exeqüibilidade da proposta.

14.6 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, a COMISSÃO suspenderá a sessão,
informando a nova data e horário para sua continuidade.

14.7 - Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, a COMISSÃO examinará a proposta subseqüente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

14.7.1 - Nessa situação, a COMISSÃO poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

14.8 - No julgamento das propostas, a COMISSÃO poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

14.9 - Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma
determinada no Edital.

15.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS

15.1 – Os critérios e procedimentos para o julgamento das propostas técnica e de preços são os constantes no edital da licitação
vinculada a este instrumento.

16.0 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – As sanções administrativas são as que constam no Edital da licitação vinculada a este instrumento.

17.0 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1 – A execução dos serviços seguirá os procedimentos e especificações constantes nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS
SERIVÇOS (ANEXO 10).

18.0 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

18.1 - Os procedimentos para o recebimento dos serviços contam no edital  vinculado a este Termo.

19.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, DA CONTRATANTE E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 – As obrigações da contratada, da Contratante e da Fiscalização são as constantes no Contrato, cuja licitação está vinculada a
este Termo.

20.0 - DA VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

 .

21.0 – DA SUBCONTRATAÇÃO

  21.1 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
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22.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 - Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas e suprimidas pela COMISSÃO do SEDH, cujo
endereço é Avenida Epitácio Pessoa, 2501, Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. e email é cpl.sedh.gov@gmail.com.

João Pessoa - PB, 26/02/2015.

Graciliana Luiza Rodrigues Rodrigues dos Santos Soares

Assessor Técnico da Gerência de Convênios e Projetos

160392277-6

1522370

Aprovo, em 02/02/2015

Maria Aparecida Ramos de Meneses

Secretária de Estado do Desenvolvimento Humano

160.392.277-6

1522370

VERSÃO MODELO Nº 1.2,  de 02/07/2014
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