
  

1 
CÂMARA MUNICIPAL DE APODI - CNPJ 08.545.949/0001-89 
Rua Joaquim Teixeira de Moura, 219 - Bairro Centro, Apodi RN - CEP 59700-000 
(84) 3333 2138 | https://camaraapodi.rn.gov.br/ 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
1.  OBJETO:  
1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E 
MATERIAIS TÍPICOS E NECESSÁRIOS AO SERVIÇO (COLA, ACABAMENTOS, ARREMATES, 
CORDÕES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI. 
1.2. Este memorial tem por finalidade, indicar materiais e chamar atenção quanto aos 
procedimentos dos diversos métodos construtivos, fornecendo também orientações técnicas 
básicas para o fornecimento e instalação carpetes em piso e paredes. 
1.3. Tabela de preços 

Item Descrição Unid. Qnt. Valor unit. Valor total 

1 Carpete Azul Royal, pelo alto, instalado. m² 126 R$ __,__ R$ __.___,__ 

Valor Total R$ __.___,__ 

2. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 
2.1. Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas de 
instalação. 
2.2. Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, 
atendendo às normas técnicas e especificações da ABNT e da Câmara Municipal de Apodi. 

3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
3.1. Todo material e equipamento necessário para a execução dos trabalhos será de 
responsabilidade da Licitante vencedora. 
3.2. Os materiais serão estocados sob a responsabilidade da Licitante vencedora, bem 
como o transporte dos mesmos até o local da obra. 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. Fornecimento e instalação de carpete em piso. Será medido por área de carpete 
instalado (m²) num total aproximado de 126 m². O item remunera o fornecimento e a 
instalação de carpete na cor Azul Royal, pelo alto, para tráfego intenso, inclusive acessórios. O 
local de instalação é um auditório e na plenária da CMA, a aplicação deverá acompanhar o 
desenvolvimento dos degraus. Os serviços deverão ser prestados in locco na sede da Câmara 
no endereço: Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº219, Centro, Apodi/RN - CEP: 59.700-000. 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
5.1. COMPETE À CONTRATANTE: 

5.1.1. Fornecer ao CONTRATADO, em tempo hábil, todas as informações necessárias para o 
fiel cumprimento das obrigações decorrentes do serviço a ser prestado; 
5.1.2. Notificar   o   CONTRATADO,   por   escrito,   sobre   imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
5.1.3. Rejeitar, no todo, ou em parte, os serviços que estejam em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo CONTRATADO; 
5.1.4. Designar um servidor para acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços objeto deste 
instrumento, de acordo com a Lei. 8.666/93 e posterior alterações; 
5.1.5. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is)/fatura(s) da CONTRATADA, de acordo 
com o pactuado. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
6.1. COMPETE À CONTRATADA: 

6.1.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e 
condições deste Contrato, assim como pelo fornecimento satisfatório do objeto, sem prejuízo 
das sanções administrativas elencadas na Lei 8.666/93. 

6.1.2. Cumprir o objeto deste Termo de Referência no prazo estabelecido na Proposta de 
Preços de acordo com as especificações nele contidas. 

6.1.3. Respeitar criteriosamente as especificações da CONTRATANTE; 

6.1.4. A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir as suas expensas no 
total ou em parte, o objeto deste Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução, conforme o Art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

6.1.5. Fornecer, no ato do recebimento da nota de empenho e/ou da assinatura do contrato, 
relação de endereços e/ou telefones para contato; 

6.1.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento sem a 
prévia e expressa anuência da Contratante; 

6.1.7. Cumprir os prazos estabelecidos no presente instrumento; 

6.1.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Contratante; 

6.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 

6.1.10. Providenciar a imediata correção das deficiências identificadas pela Contratante 
quanto à integridade do atendimento requerido; 

6.1.11. Prestar esclarecimentos quando forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações 
se obrigam a atender prontamente; 

6.1.12. Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas ou tributos, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais inerentes da execução do objeto deste projeto; 

6.1.13. Organizar-se, quando estiver de posse das informações referentes a local, data e 
horário, de forma a atender com maior qualidade, eficiência, eficácia e pontualidade. 

7. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. A realização de todas as atividades relacionadas à contratação será acompanhada e 
fiscalizada pelo Fiscal de Contrato. 

 
 

Apodi/RN, 03 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

JAMIELLE FERREIRA DE ARAUJO 

Chefe de Gabinete 

 

 


