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Bairro: Santa Terezinha Cidade: Óbidos Estado: PA 

CEP: 68.250-000  

Situação Funcional: () Contratado ou (x) Efetivo 

a) Os Fiscais ficarão responsáveis pela verificação da qualidade e execução dos serviços, 
Datar e Atestar, assim como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do termino do 
contrato ao(a) Secretário (o), para que o(a) mesmo(a) tome as devidas providências a 
vigência do contrato. 

b) A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) neste Termo de 
referência aos quais competirão: Receber e Verificar a qualidade do serviço prestado, 
Datar, Atestar o serviço, pela Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso da execução do contrato, e de tudo darão ciência à Administração; 

c) O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato; 

d) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
prestadora de serviço, 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 em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) O(s) fiscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

 

4 - Local para Execução dos Serviços 

Local PRAÇA DO SESQUICENTENÁRIO 

 

5 - Justificativa do Serviço 

A presente Licitação é justificada pela necessidade do Serviço de Construção de Banheiros na 

Praça do Sesquicentenário, necessários para garantir e dar suporte as Ações realizadas pela 
Prefeitura Municipal de Óbidos no local da execução do serviço. 

 

6 - Especificações, Quantitativos e Preços Máximos Admitidos. 

As especificações, quantitativos e preços máximos admitidos estão no projeto anexo.  

 

7 - Da Fonte de Recurso 

As despesas dos serviços objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA ocorrerão por conta das 
classificações funcionais constantes da Lei Orçamentária Anual de 2018. 

8 - Obrigações 

8.1 Obrigações da CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Cumprir todas as exigências do Edital, Contrato e do Termo de Referência 

b) Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados 
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