
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA GERAL 

OBJETO: UBS PRINCESA DO XINGU, UBS VALE PIAUIENSE E UBS BRASILIA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO DE 2022 

ALTAMIRA – PA  



 
 

PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA GERAL) 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇAO E MANUTENCAO 

PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) MUNICIPAIS: UBS 

PRINCESA DO XINGU, UBS VALE PIAUIENSE E UBS BRASÍLIA. 

1. OBJETO  

Visa o presente Projeto Básico detalhar os elementos necessários à 

contratação de empresa para a execução de SERVIÇOS DE REFORMA, 

ADEQUAÇAO E MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE 

(UBS) MUNICIPAIS, DENOMINADAS UBS PRINCESA DO XINGU, UBS VALE 

PIAUIENSE E UBS BRASÍLIA, compreendendo a  Realização de serviços diversos 

relacionados aos sistemas , tais quais: instalação e remanejamento de circuitos 

elétricos, sistema de cabeamento estruturado de lógica e telefonia, instalação e 

remanejamento de instalação de luminárias, substituição de lâmpadas e equipamentos 

hidrossanitários, instalações hidráulicas, bem como reconstituição de partes civis 

afetadas, da pintura , da cobertura , de revestimentos cerâmicos ou similares , de 

recomposição/execução de alvenaria , de revisão/substituição de esquadrias . 

O serviço será prestado nos locais, horários e periodicidade estabelecidos 

neste Termo de Referência.  

1.1 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS QUANTITATIVOS 

Os serviços contratados serão executados sob regime de empreitada global, 

atendendo aos requisitos constantes deste Termo de Referência, nos seguintes locais:  

▪ UBS BRASILIA - Avenida Joao Coelho, Bairro Brasília, Núcleo Urbano 

Altamira  

▪ UBS PRINCESA DO XINGU - Agrovila Princesa do Xingu – Zona Rural  

▪ UBS VALE PIAUIENSE - KM 23 rodovias Transamazônica – S/N 

 

 



 
 

2. JUSTIFICATIVA  

A contratação justifica-se pela necessidade do atendimento nas UNIDADES 

BASICA DE SAUDE (UBS) municipais de Altamira, acima citadas, com a rapidez e 

eficiência necessárias de modo que garanta a Administração Municipal a continuidade 

da prestação dos serviços básicos de saúde. 

Os serviços, escopo deste TR, visam executar um conjunto de atividades para 

garantir plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável 

dos ambientes de trabalho administrativo, preservando as características e 

desempenhos, mantendo o estado de uso ou de operação, bem como na recuperação 

deste estado, e ainda manter o patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA. 

Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a 

Administração Pública, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio público e mantê-lo 

funcionando adequadamente para atender as atividades afins. 

Considerando que a CONTRATANTE/PMA não dispõe em seu quadro 

funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-

se a contratação da prestação dos serviços especializados visando a execução das 

atividades objeto deste documento. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Afora as obrigações previstas no contrato, aqui determinados, à planilha 

orçamentária de referência, que são parte integrante deste termo, deve a executora dos 

serviços observar o que segue: 

 3.1. Deverá ser executada a atividade contratada, de modo a preservar o desempenho, 

a segurança e a confiabilidade dos componentes e sistemas da edificação, prolongar a 

sua vida útil e reduzir os custos de manutenção.  

3.2 Os serviços contratados correspondem às atividades de inspeção, limpeza e 

reparos dos componentes e sistemas da edificação, baseado em rotinas e 

procedimentos periodicamente aplicados nos componentes da edificação. 



 
 

3.3 A CONTRATADA deverá ter, no mínimo, em seu quadro permanente uma equipe 

mínima de mão-de-obra qualificada nas quantidades e especificidades, podendo essa 

equipe ser acrescida de mais profissionais e de mais especialidades em função do vulto 

e complexidade dos serviços a serem realizados. 

3.4 Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá disponibilizar 

permanentemente uma quantidade de veículos suficientes para os serviços, ficando a 

cargo da mesma a manutenção e o abastecimento (combustível) desses veículos. 

3.5 Caberá ao fornecedor contratado a execução de todos os serviços atinente a 

presente contratação, devendo executar, dentre outros, os seguintes serviços. 

3.6 É recomendável, embora não obrigatória, visita técnica do pretendente ao processo 

licitatório efetuar, devidamente acompanhando de técnico da Secretaria de Saúde, 

visita técnica aos locais dos serviços para dirimir toda e qualquer dúvida. 

3.5 Caberá ao fornecedor contratado a execução de todos os serviços atinente a 

presente contratação, devendo executar, dentre outros, os seguintes serviços: 

3.5.1 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO  

▪ Os serviços preliminares como demolições, transportes, remoção e tapumes de 

vedação, deverão ser executados, de modo a minimizar os estragos nas áreas não 

danificadas, preservando a integridade dos demais elementos sem interferir nas rotinas 

de funcionamento da unidade de saúde. 

▪ Todos estes custos serão de responsabilidade da CONTRATADA. Os serviços 

de conservação em arquitetura normalmente restringem-se à substituição de elementos 

quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção do 

elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio, 

adotando-se, então, o mesmo processo construtivo utilizado anteriormente. 

▪ Conforme o caso será necessário a substituição de toda uma área ao redor do 

elemento danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam 

notadas áreas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja 

garantido o mesmo desempenho do conjunto. 

▪ Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, 

deverá esta ser também substituída. Quando o defeito for provocado por instalações 



 
 

hidráulicas, elétricas ou outras, as mesmas deverão ser verificadas e sanadas antes da 

correção da arquitetura. As ocorrências mais comuns são as seguintes. 

a) Alvenarias: Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo o componente. 

Após a correção, deverá ser feito preenchimento com argamassa de cimento e areia 

no traço volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superfície. 

Posteriormente será aplicado o revestimento para refazer o acabamento de todo o 

componente original, atentando-se para a não formação de áreas de aspecto e 

desempenho diferentes; 

 b) Divisórias: Substituição das danificadas e realocação conforme layout, inclusive 

estrutura metálica de suporte e ferragens da porta.  

c) Pinturas: Na constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de 

conservação preventiva de qualquer pintura de componente da edificação, deve-se 

realizar o lixamento completo da área ou componente afetado, tratamento da base ou 

da causa do aparecimento das manchas ou falhas, quando houver. Posteriormente, 

procede-se à recomposição total da pintura nas mesmas características da original, ou 

com novas características se assim for determinado pela contratada, somente nos 

locais afetados pelo reparo. 

d) Revestimento de Pisos: Ocorrendo destacamento de placas ou peças do 

revestimento, deverá ser retirado o revestimento da área em volta a fim de verificar a 

existência de problemas na estrutura do piso. Se houver problemas de dilatação 

excessiva, recomenda-se a substituição de todo o piso por elementos mais flexíveis. 

Se não, procede-se à recomposição do piso afetado.  

e) Coberturas: A recomposição de elementos da cobertura, deve ser feita sempre que 

forem observados vazamentos ou telhas quebradas sempre os manuais do fabricante, 

e nunca fazer a inspeção ou troca de elementos com as telhas molhadas. 

f) Portas, janelas e esquadrias em geral: devem ser revisadas com substituição 

parcial ou total, como a ser determinado pela fiscalização/OS, de seus elementos e ser 

recomposta, parcial ou totalmente, sua pintura ou verniz. 

  



 
 

3.5.2 PAVIMENTAÇÃO 

a) Pavimentos: Será prevista a reconstrução da estrutura do pavimento nos locais 

onde for constatada a existência de afundamentos ou buracos.  

3.5.3 FUNDAÇÕES / ESTRUTURAS / ELEMENTOS EM FERRO 

a) Fissuras: Avaliação do dano e comunicação ao CONTRATANTE para as devidas 

providências. Estruturas de Madeira  

b) Ataques de Fungos de Apodrecimento: Deverão ser observados os cuidados 

necessários para evitar o apodrecimento das peças de madeira provocado pelo ataque 

de fungos, que ocorre na conjunção de condições favoráveis de umidade, oxigênio livre 

(ar) e temperatura. Deverão ser removidas as causas da umidade, como as 

provenientes de goteiras em telhados, as resultantes do afastamento deficiente de 

águas pluviais e as decorrentes do acúmulo e condensação de águas em pontos 

localizados;  

c) Falhas na Pintura: As falhas ou manchas na pintura das estruturas/elementos em 

ferro deverão ser recuperadas de conformidade com os procedimentos originais e 

recomendações dos fabricantes. As causas do aparecimento das falhas e manchas 

serão pesquisadas a fim de se evitar a sua reincidência.  

3.5.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 a) Reservatórios: limpeza, lavagem interna e desinfecção; inspeção e reparos do 

medidor de nível, torneira de boia, extravasor, sistema automático de funcionamento 

das bombas, registros de válvulas de pé e de retenção controle do nível de água para 

verificação de vazamentos; inspeção das tubulações imersas na água;  

b) Bombas Hidráulicas: inspeção com o parecer da necessidade de conserto ou troca 

da mesma  

c) Válvulas e Caixas de Descarga: inspeção e teste de vazamento nas válvulas ou 

nas caixas de descarga, regulagens e reparos dos elementos componentes;  

d) Ralos e Aparelhos Sanitários / Válvulas Reguladoras de Pressão: inspeção de 

funcionamento, serviços de limpeza e de desobstrução, reparos necessários; 



 
 

e) Registros, Torneiras e Metais Sanitários: inspeção de funcionamento; reparos de 

vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e/ou substituição completa; 

f) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios): inspeção de corrosão e 

vazamento, serviços de limpeza e de desobstrução, reparos de trechos e de fixações, 

inclusive repintura.  

3.5.5 ESGOTOS SANITÁRIOS  

a) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios): inspeção de corrosão e de 

vazamento, serviços de limpeza e de desobstrução, reparos de trechos e de fixações, 

inclusive repintura;  

b) Ralos e Aparelhos Sanitários: inspeção periódica de funcionamento, serviços de 

limpeza e de desobstrução/substituição;  

c) Fossas Sépticas: inspeção de tampas e transbordamentos, reparos necessários;  

d) Caixas Coletoras e Caixas de Gordura: inspeção geral, retirada dos materiais 

sólidos e dos óleos ou gorduras 

3.5.6 ÁGUAS PLUVIAIS  

a) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios): inspeção de corrosão e 

vazamento, serviços de limpeza e de desobstrução, reparos de trechos e de fixações, 

inclusive repintura; 

b) Ralos /Caixas de Inspeção e de Areia: inspeção periódica de funcionamento 

serviços de limpeza e de desobstrução;  

c) Calhas e inspeção de vazamento: serviços de limpeza e de desobstrução; reparos 

de trechos e de fixações, pintura das calhas e condutores metálicos.  

3.5.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS 

Os serviços de   instalações elétricas, de preferência, serão realizados por profissional 

ou empresa especializada, ou pelo fabricante do equipamento:  

a) Luminárias e Lâmpadas: inspeção e limpeza, substituição de peças avariadas 

(reatores, soquetes, vidro de proteção, lâmpadas e outros);  



 
 

b) Interruptores e Tomadas: inspeção, substituição e execução dos reparos 

necessários;  

c) Alimentação: verificar necessidade de aumento de carga nas unidades junto a 

Concessionária;  

d) Quadros Elétricos: inspeção, limpeza, reaperto dos bornes, troca de disjuntores ou 

chaves magnéticas defeituosos, troca de barramentos por oxidação ou carbonização;  

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 O prazo para execução dos serviços é de 90 (NOVENTA) dias e deverão ser 

executados nas dependências das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Municipais, 

no horário das 08:00 às 17:00h, inclusive se necessário aos sábados e domingo 

segunda a sexta. 

4.2 Deve ser levando em consideração que o equipamento Unidade Básica de Saúde 

não pode ter seu funcionamento interrompido durante os serviços devendo a contratada 

em conjunto com a Contratante e direção da UBS elaborar plano de ação para a 

execução dos serviços. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE /PMA:  

5.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de 

Referência.  

5.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.  

5.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  

5.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.  

 5.5 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  



 
 

5.6 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada 

que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou 

incompatível com o exercício de suas funções. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

6.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 

proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais.  

6.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros.  

6.3 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade à Administração.  

6.4 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração da CONTRATANTE/PMA, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 

Internas, quando for o caso.  

6.5 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços.  

6.6 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 

e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE/PMA ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo 

orientar seus empregados nesse sentido.  

6.7 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16(dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre. 

6.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  



 
 

6.9 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 55 da Lei nº 

6.666, de 1993.  

6.10 Se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço no caso de greve, 

paralisação ou qualquer outra perturbação no transporte público, providenciando que 

os colaboradores cheguem em horário hábil para o trabalho.  

6.11 Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte da 

CONTRATANTE/PMA, qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, 

permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à 

disciplina do serviço.  

6.12 Comunicar a equipe de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos 

sócios, mudança de endereço, entre outros, durante o prazo de vigência do contrato, 

bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação.  

6.13 Caso a empresa não possua sede na cidade de Altamira/PA, a Licitante deverá 

instalar escritório em Altamira/PA, com capacidade técnica para resolver demandas 

solicitadas pela CONTRATANTE/PMA, a ser comprovado na ocasião de assinatura do 

contrato. 

E recomendável, embora não obrigatória, visita técnica do pretendente ao 

processo licitatório efetuar, devidamente acompanhando de técnico da 

Secretaria de Saúde, visita técnica aos locais dos serviços para dirimir toda e 

qualquer dúvida. 

  



 
 

7. VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS  

O Valor estimado para execução dos serviços é de R$ 732.949,64 (setecentos 

e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos) como demostrado abaixo e detalhado em planilha orçamentária sintética e 

analítica por lote e partes integrante deste documento. 

LOTE 01 UBS BRASÍLIA R$ 365.041,17 

LOTE 02 UBS PRINCESA DO XINGU R$ 154.281,20 

LOTE 03 UBS VALE PIAUIENSE R$ 213.627,27 

 

8. PRAZO DE EXECUCAO E CONDICOES DE PAGAMENTO  

8.1 O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias após a emissão das 

Ordens de serviços  

8.2 O pagamento será realizado em 3(três) parcelas aos 30°/60°/90° (parcela final) e 

de acordo com boletim de medição emitido pela Secretaria de Saúde/PMA. 

Ciente e autorizado o Projeto Básico em: 08/12/2022. 
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