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TERMO DE REFERÊNCIA 
TOMADA DE PREÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSENTAMENTO 
DE GRAMA SINTÉTICA E ALAMBRADOS DOS CAMPOS 
DE FUTEBOL EM PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE DUQUE 
DE CAXIAS

1. OBJETO:
O Presente Termo de Referência tem por objeto a utilização de Tomada de Preço, 

para assentamento de grama sintética e alambrados dos campos de futebol do Município 
de Duque de Caxias.

2. JUSTIFICATIVA
A Tomada de Preço para contratação de empresa para o para assentamento de 

grama sintética e alambrados dos campos de futebol se justifica face ao interesse público 
na presente necessidade de manter em estado de conservação adequado nos de campos 
de futebol nas praças do município de Duque de Caxias, atendendo às necessidades de 
lazer e esporte da população.

3. TÉCNICAS QUANTITATIVAS E ESTIMATIVAS
Foram adotadas como padrão, as medidas oficiais de campo society fut 7 de grama 

sintética, com as seguintes dimensões:
Comprimento: 47m 
Largura: 27m 
Área total: 1269m2

N.s de campos: 34
Área total dos 34 campos: 43.146,00m2
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Praça da Figueira - Figueira, Duque de caxias-RJ.

3.1. Assentamento de Grama Sintética

• Preparação do Terreno
Todo 0 terreno deve ser limpo minuciosamente para receber 0 tapete de grama. No caso 

de chão de terra, serão retirados galhos, ervas daninhas, pedras pequenas e outras 
irregularidades. Em seguida, 0 solo é compactado com um rolo compressor. Para instalação sobre 
cimento ou piso, toda a superfície deverá ser limpa.

• Instalação da Grama
1- Posicionar a grama sintética no local adequado;
2- Desenrolar 0 gramado enquanto a base seca;
3- Recortar os obstáculos com a ajuda de uma tesoura ou estilete;
4- Deixar as emendas das tiras de grama nas áreas de menor circulação;
5- Dobrar as extremidades;
6- Passar cola no verso da grama sintética e no piso;
7- Pressionar a grama contra o chão para maior aderência;

jrjãü
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8- Aguardar alguns minutos e feche as emendas;
9- Fazer os acabamentos necessários com capricho.

3.2. Reforma de Alambrado

• Retirar alambrado existente
Cortar os tubos 50cm acima da estaca, ou mourão de concreto, ou logo abaixo das partes 
danificadas do tubo.

® Soldar tubos de aço galvanizado
• Esticar fio condutor
• Esticar tela de arame galvanizado

4. B.D.I.
Os B.D.I.s aplicados na planilha orçamentária, seguem as orientações TCU para 

obras públicas, presentes no acórdão 2.622/2013 e demonstrados na planilha.

5. OBRIGAÇÕES NA CONTRATANTE:

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. /

• Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. ^

® Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

• Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. ^

9 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, 
em conformidade com a IN SLTI/MO N. 05/2017—

9 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido^por um ou mais
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representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da 
Lei n9 8.666 de 1993, e do art. 37, 38 e 39 do Decreto Municipal 7.349, de 2019. "

O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste termo de Referência.x

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 
de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 da 
instrução Normativa SLTI/MP n9 05, de 2017, quando for o caso.'

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade material, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § l 9 do 
artigo 65 da Lei n9 8.666, de 1993. ✓

A conformidade do material a ser solicitado deverá ser verificada juntamente com o 
documento da CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que contenha sua relação 
detalhada, de acordo com o estabelecimento neste Termo de Referência e na proposta, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas. —

O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ l 9 e 29 do art. 67 da Lei n9 8.666, de 1993.

• O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 
instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n9 8.666, de 1993.

• A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n9 8.666, de 1993.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

• Indicar responsável para o contato com a CONTRATANTE, a qualquer momento/

• Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações, documentos e 
esclarecimentos técnicos necessários sobre a execução do Contrato.

• Manter atualizados e em plena vigência, tanto a documentação como os dados cadastrais 
da CONTRATADA, junto à área de Jurídica da CONTRATANTE.^

• Fornecer à CONTRATANTE, sempre que está assim o solicitar, cópia dos comprovantes de 
pagamentos, de multas e/ou de indenizações, acompanhados das justificativas pertinentes, 
na hipótese de ocorrerem infrações praticadas por sua culpa, no decorrer do Contrato.

• Manter os contatos com a CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados os entendimentos 
verbais, determinados pela urgência na execução do Contrato, que deverá ser confirmado 
por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, a contar da data do contato.

• Arcar com os tributos de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto contratado, de 
natureza federal, estadual e municipal, bem como responsabilizar-se pelas infrações fiscais 
decorrentes da execução do Contrato, autorizando a CONTRATANTE a compensar valores 
não recolhidos ou recolhidos indevidamente, no primeiro pagamento subsequente.

• Realizar o serviço de acordo com todas as exigências contidas no edital de licitação, seus 
anexos e no presente contrato.

• Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos os danos e 
prejuízos comprovados, de qualquer natureza, que causar a municipalidade ou a terceiros, 
decorrente da execução do presente serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

• Responsabilizar-se, na forma do contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações 
comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras 
previstas na legislação em vigor, bem como responder por todas as despesas recorrentes de 
eventuais trabalhos noturnos, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causa/ 
a terceiros, em virtude dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

• A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências impostas pelas legislações federal, 
estadual e municipal, com relação à segurança, higiene e medicina do trabalho, 
particularmente aquelas pertinentes à Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e Portaria n. 
3.214, de 08 de junho de 1978, onde estão contidas as 28 Normas Regulamentadoras -  NR.

• A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a utilização de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletiva (EPC), cer'"" ’ /ados pelo
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Ministério doTrabalho, observando as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, 
conforme legislação vigente. ^

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e mão de obra necessária para a 
execução dos serviços especificados neste termo de referência.

A CONTRATADA deverá apresentar no início do fornecimento ou da prestaçãc^dos serviços, 
e manter no local onde os serviços serão prestados, os seguintes documentos:

a) Cópia da ficha de registro (RE) do empregado;
b) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), de cada um dos 

empregados alocados na atividade, com exames periódicos 
atualizados de acordo com a função exercida;

c) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para o 
Contrato em questão; ^

d) Listagem comprobatória da distribuição gratuita aos 
empregados envolvidos no Contrato, de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e coletivo (EPC). -—

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os acidentes do trabalho/doenças 
ocupacionais, observando as Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, 
conforme legislação vigente, relacionadas às pessoas por ela empregadas, direta ou 
indiretamente para a execução do objeto contratual.

Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (art. 21 da Lei n.8.213/91) a 
CONTRATADA deverá preenchera Comunicação de Acidentes do Trabalho-CAT, bem como, 
emitir o Relatório de Investigação de Acidentes contendo documentos comprobatórios 
sobre: EPI's, Treinamentos e a "Ata de Reunião Extraordinária da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes)", devidamente assinado por profissional responsável, pertencente 
ao SESMT (Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho) da CONTRATADA ou 
seu representante legal. /

A CONTRATADA deverá, durante a execução do objeto contratual, respeitar a legislação 
ambiental vigente, observando todas as normas existentes e se empenhar em desenvolver 
métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter 
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes. '

A CONTRATADA, quando for o caso, deve remover, logo após o término do Contrato, toda 
embalagem, entulho, madeira, sobra de material, etc., transportando-os para fora das áreas 
da CONTRATANTE, mantendo as dependências desta em perfeita condição de conservação 
e limpeza, respondendo, ainda, por possíveis despesas e respeitando as exigências da
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Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, da Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico e de outros órgãos 
governamentais afins, sob pena de violação do Contrato e a incidência de multa. ^

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no boletim oficial do município.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem 

justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de 
pequena monta, a critério do Contratante, desde que não configure 
infração mais grave, incluindo-se: - omitir da fiscalização qualquer 
anormalidade verificada no fornecimento; - dificultar a ação da 
fiscalização ou o cumprimento de orientações e atendimento a 
solicitações do Contratante;
b) Multa calculada sobre o valor total do contrato, 
independentemente das glosas previstas no Acordo de Nível de 
Serviço, nos seguintes casos: - atraso no início da execução do 
contrato, correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato; - 
inexecução total ou parcial do fornecimento, correspondente a 1% 
(um por cento) por dia de inexecução, limitada a 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos;

Poderão também ser aplicadas no caso de a Contratada: - receber reiteradamente 
outras sanções; - ter o contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante; - ter sofrido 
condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; - ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; - 
demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.

joão
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As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis previstas na Lei n2 8.666/1993.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n2 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei n2 9.784/1999.

A autoridade competente (Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação), 
na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade.

A recorrência de faltas ou falhas poderá ensejar aplicação das demais sanções 
previstas na legislação vigente, cumulativamente à aplicação de multa, observado o 
disposto neste capítulo.

8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nos termos do art. 37 do Decreto 7.349, de 24 de Julho de 2019, celebrado do 
respectivo instrumento contratual, competirá ao Secretário Municipal de Obras, Urbanismo 
e habitação a imediata designação de Gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal 
e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou impedimentos, que responderão 
diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

" I 2 A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria 
da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do 
Município, contendo nome completo, cargo e matrícula dos Servidores, devendo a cópia do 
Ato ser integrante do processo administrativo licitatório, servindo como documento hábil 
para instrução de processo de pagamento, devendo a vacância de qualquer um destes ser 
suprida de imediato."

De acordo com o Art. 38 do Decreto 7.349, de 24 de Julho de 2019, as 
responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão determinadas em 
Instrução Normativa específica, da qual deverão ter plena ciência através da declaração a 
ser firmada e incluída no processo originário da contratação, sem prejuízo de outras 
intrínsecas ou dispostas em legislação específica.

"Parágrafo único. O mau desempenho das funções e das responsabilidades inerentes 
ao Gerente Fiscal sujeita o servidor designado às penalidades previstas na Lei Municipal n2 
1.506, de 2000 e na Lei Federal 2 8666, de 1993 e demais legislações pertinentes,

joãoMaífsFiauches
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resguardando o direito à ampla defesa e contraditório."

Com relação ao Art. 39 do Decreto 7.349, de 24 de Julho de 2019 cita que 
independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciência de falhas 
na execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência a Autoridade 
hierarquicamente superior ou ao próprio Gerente.

O Responsável Técnico, deverá manter o livro "Diário de Obra" preenchido em três 
vias, com relatos, observações, definições, mudanças quando houver tomadas de decisões 
importantes, condições do tempo, produção diária e dimensionamento de equipes durante 
todo o tempo de execução da obra.

A Fiscalização terá acesso direto ao "Diário de Obra", podendo anotar tudo que 
julgar necessário a qualquer tempo, juntamente e de acordo com o Responsável Técnico. 
Todas as considerações, comunicações e ordens de serviços, tanto da Fiscalização quanto do 
Responsável Técnico, só serão levadas em consideração quando registradas no "Diário de 
Obra".

9. DO PRAZO
O prazo para o referido contrato será de 6 (Seis) meses.

10. DOS PRAZOS DE INÍCIO DOS SERVIÇOS
O serviço será iniciado a partir da assinatura do memorando de início.

11. LOCAL
Os serviços listados nesse Termo e na Planilha Orçamentária em anexo serão 

executados nos campos de futebol presentes nos diversos distritos do Município de Duque 
de Caxias.

12. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

• A forma de pagamento se dará com desembolsos mensais através da prestação de 
serviço devidamente atestada pela fiscalização;

• O contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança conforme as 
etapas de serviço do respectivo cronograma físico -  financeiro; C y
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O interessado deverá protocolar sua solicitação formal para pagamento, da qual 
deverá constar:

1. Requerimento de pagamento;
2. Nota Fiscal de serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de 
Serviços (RPS), informando o período de execução do serviço, 
atestado e datado por 02 (dois) servidores com suas respectivas 
matrículas e assinaturas, declarando a regular prestação dos 
serviços faturados, de acordo com a contratação efetuada; 
Deverá estar destacado no documento fiscal o valor da retenção 
de INSS com o título "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", 
nos serviços que couberem. (IN RFB n5 971/2009)
3. Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado, 
(quando couber)
4. AFO pertinente ao faturamento, quando couber;
5. Planilha contendo o detalhamento dos serviços executados, 
apurando o valor apresentado no faturamento emitido.
6. Nota de Empenho;
7. AUTORIZO do Ordenador de Despesas pertinente;
8. Relatório do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a";
9. Portaria de designação do Fiscal do contrato, devidamente 
publicada no Boletim Oficial;
10. Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, 
Receita Federal e CNDT;
11. Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, 
para cada estabelecimento ou obra de construção civil da 
empresa contratante, relacionando todos os segurados alocados 
na prestação de serviços; (IN RFB n  ̂971/2009 - art. 134 - 1)
12. GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços 
para cada estabelecimento da empresa contratante ou cada 
obra de construção civil, utilizando os códigos de recolhimento 
próprios da atividade, conforme normas previstas no Manual da 
GFIP; (IN RFB n  ̂971/2009 - art. 134 - 1);
13. Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social 
devidamente quitadas referente ao período da prestação do 
serviço;
14. Documento de Arrecadação Federal (DARF) dps tributos 
federais (quando houver);
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15. Cronograma Físico Financeiro. Caso haja descumprimento, 
anexar justificativa.
16. Nos casos de obras, anexar cronologia informando o 
memorando de início e possíveis paralisações da mesma.

13. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

O aceite será realizado em duas etapas:

Entrega provisória que deverá ser examinada pela fiscalização, que terá 15 dias para 
apontar ajustes que deverão ser realizados para o aceite definitivo. Em caso de não aceite, 
a fiscalização deverá estimar um prazo para que a CONTRATADA realize os ajustes 
necessários, sempre registrando com documentos assinados por ambos os lados.

Entrega Definitiva, a fiscalização terá 90 dias para avaliar se os ajustes solicitados na 
entrega provisória foram concluídos e se a execução do objeto está de acordo com os 
parâmetros definidos por este termo. Em caso de não aceite, a fiscalização deverá estimar 
um prazo para que a

CONTRATADA realize os ajustes necessários, sempre registrando com documentos 
assinados por ambos os lados e penalizando a contratada quando for necessário.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.1. Qualificação Técnica Operacional

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser 
apresentados os seguintes certificados ambientais:

- Certificado de Regularidade do IBAMA

- Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora

14.2. Qualificação Técnica Profissional

Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nas 
entidades profissionais supracitados, que comprove(m) aptidão pertinente 
e compatível com o objeto. \ \

**ás3T
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15. REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução será Empreitada por Preço Unitário.

16. DA SUBCONTRATACÃO

Sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá ocorrer 
a subcontratação de partes de obra, serviço ou fornecimento, até o limite 
admitido, em cada caso, pela Administração.

17. MOTIVOS PARA RESCISÃO CONTRATUAL
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lo  do 
art. 67 desta Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
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18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ação: Praças e Parques -  Conservação e Manutenção
Cod.Função: 15
Cod.Subfunção: 451
N° do Programa:0026
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00


