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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE MÍNIMA 

NOS POSTOS DE SAÚDE 

 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

1 - DO SERVIÇO 

 

Mobilização e Desmobilização dos equipamentos e equipe, compreendendo 

todos os custos inerentes a hospedagem, alimentação, transporte, carga e descarga, 

impostos, montagem e desmontagem dos equipamentos e outros inerentes à prestação 

dos serviços. 

Seguir paginação do projeto em croqui, para aplicação das necessidades 

básicas de acessibilidade mínima nos seguintes postos de saúde: 

1- Unidade de Saúde: Bairro Beija-Flor; 

2- Unidade de Saúde: Bairro Centro; 

3- Unidade de Saúde: Bairro Riachinho; 

4- Unidade de Saúde: Bairro Olho D’Água; 

5- Unidade de Saúde: Bairro Camacho; 

6- Unidade de Saúde: Bairro Encruzo; 

Seguir as Normas de Acessibilidade 9050/2020 para a aplicação dos itens, assim como 

está descrito no projeto em forma de croqui, para melhor esclarecimento.  

- Área externa: Utilizar piso tátil de concreto em 40x40 na cor vermelha. 

- Área interna: Utilizar piso tátil de borracha colado em 25x25 na cor azul. 

- As barras de apoio devem ser de material inox. 

- As calçadas serão refeitas/refeitas com concreto armado moldado “in loco”. 
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2 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

ITEM QTDE UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

MAXIMO 

PREÇO 

TOTAL 

1 1 Unid. Empresa especializada em 

manutenção e construção 

civil para aplicação de 

acessibilidade conforme 

normas, planilha 

orçamentária e projeto. 

 

R$ 68.322,17 

 

 

R$ 68.322,17 

 

 

 

3 – DO PROJETO  

 

O mesmo foi elaborado no método CROQUI/LAYOUT, para esclarecimento da 

aplicação dos pisos, barras e construção das calçadas, as edificações foram 

levantadas de modo parcial e não integral, ou seja, NÃO É PROJETO TÉCNICO, então 

as características levantadas são somente dos corredores (onde aplica-se o piso tátil) e 

nos banheiros PCD (onde aplica-se as barras de apoios).  

 

4 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

As medições serão executadas conforme os quantitativos de serviços realizados 

pela contratada, seguindo assim a quantidade de unidades executadas conforme 

cronograma físico financeiro. 

 

5 - DA EMPRESA 

 

A critério de avaliação, a empresa contratada deverá apresentar um acervo 

técnico de ART para execução de obra. 

A mesma, deverá apresentar ART do responsável técnico pela empresa, sendo 

CREA ou CAU. 
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6 - OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Deverá ser efetuado rigoroso controle dos serviços, materiais e mão de obra. Em 

caso de dúvidas ou interpretações não esclarecidas, consultar o engenheiro 

responsável pela fiscalização ou o projetista de cada área. 

 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, seguindo assim as normas de 

aplicabilidade de acessibilidade NBR: 9050 mais atual. 

Quaisquer dúvidas que vier a surgir na execução dos trabalhos, a equipe técnica 

do setor de engenharia da prefeitura deverá ser acionada.  

A mesma, terá um prazo máximo de execução dos serviços de no máximo 3 

meses, considerando a execução nas 6 unidades indicadas.  

 

 

Jaguaruna, 11 de Março de 2022. 
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