
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar o processo de seleção e
contratação  de  empresa  para  a  REFORMA  DO  PISO,  TROCA  DE  CALHAS  E
MANUTENÇÃO DE SALAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ.

2. JUSTIFICATIVA
Esta Licitação decorre da necessidade de realização de manutenções  e reparos do
Prédio  do Legislativo  Municipal,  que deve ter  sua conservação preservada por  se
tratar de importante patrimônio histórico e cultural do município.

3. FISCALIZAÇÃO
A  fiscalização  da  realização  dos  serviços  será  exercida  por  uma  Comissão  de
Fiscalização e Acompanhamento designada pela Presidência da Câmara Municipal de
Guaxupé.

4. MEMORIAL DESCRITIVO
4.1.  O Memorial Descritivo que é detalhado no anexo XIII, estabelece as con-

dições técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços, fixando,
portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e servi-
ços, e constituirão parte integrante do contrato de serviços. 

4.2. Conforme o item 2 do Memorial Descritivo, os pisos utilizados na reforma
serão do tipo porcelanato acetinado.

4.3. Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância
com as prescrições contidas no memorial, com as técnicas da ABNT, ou-
tras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e
orientação da Comissão.

4.4. Os projetos básicos I, II e III do anexo XI, constituem parte integrante deste
Termo de Referência.

5. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
A contratada deverá obrigatoriamente manter na obra, para sua direção, no mínimo
um Mestre de Obras,  em período integral  dos serviços,  e um Engenheiro  Civil  ou
Arquiteto  para  acompanhamento  dos  serviços  executados,  em  períodos  que  a
contratada julgue necessário, sendo que os valores para remuneração destes serviços
deverão estar incluídos na composição do BDI.



6. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Para aceitação da proposta a Comissão de Licitação considerará as características do
serviço ofertado e sua conformidade com as especificações do Edital, bem como a
conformidade com o preço de mercado.
Não serão aceitas propostas com valores superiores a R$ 79.216,22 (setenta e nove
mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), em virtude da Planilha
Orçamentária de Custos que compõe o anexo X.

6.1. O valor a ser considerado para DESCLASSIFICAÇÃO da proposta será o
VALOR TOTAL GLOBAL que, após negociação, deverá ser igual ou menor que o aqui
indicado,  podendo,  a  critério  do  Pregoeiro,  ser  admitidos  preços  com  valores
superiores a estes, até o limite de 10% (dez por cento).

7. VALIDADE DA PROPOSTA
As propostas apresentadas terão validade de 60 (sessenta) dias.

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor  valor  Global.  Para  julgamento  e  classificação  das  propostas  o  Pregoeiro
verificará a aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando
em primeiro lugar aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as
demais em ordem crescente.

9. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado por medição a cada 30 dias da execução efetiva das obras e
análise por parte da Comissão que avalizará o serviço realizado e autorizará a emissão da
Nota Fiscal  para posterior  pagamento  em até dez dias  úteis  após a emissão da Nota
Fiscal.

10. CONDIÇÕES E PRAZOS 

A licitante vencedora iniciará as obras imediatamente após a assinatura do contrato e
terá noventa dias para terminar a execução do mesmo.

Câmara Municipal, 15 de outubro de 2020.

LEONARDO DONIZETTI DE MORAES

PRESIDENTE


