TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. A contratação de serviços gerais de limpeza e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
(coleta de lixo domiciliar, serviços de coleta de resíduos volumosos – equipe padrão, varrição
manual de ruas e logradouros, serviço de capina e roço, serviço de pintura manual e mecanizada)
para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Caseara-TO.
1.2. Documentos em ANEXOS que fazem parte deste Termo de Referência para elaboração da
proposta conforme item 2:
I.
PLANILHA 1 – COLETA DE RESIDUO DOMESTICO
II.
PLANILHA 2 – VARRIÇÃO
III.
PLANILHA 3 – COLETA DE VOLUMOSO
IV.
PLANILHA 4 – ROÇAGEM E CAPINA
V.
PLANILHA 5 – PINTURA MEIO FIO
VI.
PLANILHA 6 – RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR
VII.
PLANILHA 7 – RESUMO FINAL
2. DA ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO OBJETO
2.1. A contratação será conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM QTD

UND

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPE

01

12

MÊS

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
01 FISCAL
URBANOS
(RESIDENCIAIS,
COMERCIAIS
E
01 MOTORISTA
INDUSTRIAIS INERTES), UTILIZANDO-SE DE 1 VEÍCULO
02 COLETORES
COMPACTADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M³.

02

12

MÊS

SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS 03
EQUIPES
NO PERÍMETRO URBANO.
COMPONENTES

03

12

MÊS

COLETA
DE
RESÍDUOS
VOLUMOSOS
COMO
01 MOTORISTAS
ENTULHOS E GALHADAS, POR MEIO DE 01 CAMINHÃO
02 COLETORES GALHADA
CAÇAMBA COM MOTORISTA.

04

12

MÊS

SERVIÇO DE CAPINA ROÇO, PODA E JARDINAGEM.

05

12

MÊS

SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO MANUAL E
04 PINTORES
MECANIZADA.

06

12

MÊS

01 ETROESCAVADEIRA COM OPERADOR

DE

03

02 ROÇADORES
04 CAPINADORES

01 PERADOR

2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
2.2.1. Certidão de Registro e Regularidade da empresa licitante no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da
licitante.
2.2.2. Capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do fato da licitante
possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitação, Engenheiro ambiental e
sanitarista responsável (is) técnico(s), dentro das atribuições profissionais inerentes ao objeto
deste Edital, detentor (es) do atestado(s) de Capacidade Técnica para todos os itens abaixo
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descritos e Certidão(ões) de acervo técnico ( CAT), emitidos em qualquer caso devidamente
certificado pelo CREA, para os itens de maior relevância, que comprove o desempenho de
atividade(s) pertinente(s) e compatível(eis) com o objeto da licitação, conforme as quantidades
abaixo discriminadas, que correspondem a 50% do quantitativo licitado:
RELEVÂNCIA

X

ITEM
Coleta é Transporte de residuos domiciliar, Comercial e
industrial Inerte.

QUANTIDADE
MÍNIMA

60T/mês

X

Varrição de vias, logradouros públicos.

290 km/mês

X

Coleta de residuos volumosos – equipe padrao

627m³/mês

X

Roçagem, poda e capina

1815m/mês

X

Pintura de Meio fio

16.012m²/mês

2.2.3. O(s) atestado(s) exigidos pelo item 2.2.2 só será(ão) aceito(s) se o profissional em pauta
possuir vínculo comprovado com o licitante, mediante apresentação de Certidão de Registro e
Regularidade da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante nos termos do item 2.2.1, ocasião em que o
profissional constante da certidão acima, detentor do acervo técnico será obrigatoriamente o
responsável técnico pelos serviços objeto desta licitação, caso a licitante em questão seja
adjudicatária, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada previamente pela CONTRATANTE.
2.2.4. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita
através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA devidamente atualizada.
2.2.5. A comprovação de vinculo profissional do responsável técnico da empresa licitante pode se
dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho para prestação de serviços, sendo possível a contratação de profissional autônomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pelaexecução dos serviços.
2.2.6. Declaração formal do responsável técnico que detém os atestados, com firma
reconhecida, de que será obrigatoriamente o Responsável Técnico que acompanhará a execução
dos serviços, caso a empresa seja vencedora da licitação.
2.2.7. Capacitação técnico-operacional A Comprovação da capacitação técnico operacional e
profissional, mediante a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica para todos os itens
abaixo descritos e Certidão de Acervo Técnico-CAT, para os itens de maior relevância, expedidos,
nos termos da legislação aplicável, em nome da empresa e do profissional técnico indicado pela
empresa licitante, como responsável pelos trabalhos a serem executados, que demonstrem
possuir acervo (s), por execução de obras/serviços de características semelhantes ao objeto desta
licitação, compatíveis em características, prazos e cuja soma dos quantitativos correspondam, no
mínimo a 50% (cinquenta por cento).
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RELEVÂNCIA

X
X
X
X
X

ITEM
Coleta é Transporte de residuos domiciliar, Comercial e
industrial Inerte.

QUANTIDA
DEMÍNIMA

60T/mês

Varrição de vias, logradouros públicos.

290 km/mês

Coleta de residuos volumosos – equipe padrao

627m³/mês

Roçagem, poda e capina

1815m²/mês

Pintura de Meio fio

16.012m²/mês

2.2.8. Relação explícita das máquinas e equipamentos a serem utilizados para execução das
obras. Deverá ser apresentada, juntamente com a relação de máquinas e equipamentos,
declaração formal da empresa, sob as penas da Lei, que os mesmos estarão em disponibilidade
para execução do objeto deste ato convocatório.
2.2.9. Caso a licitante venha a ser vencedora do certame e for utilizar máquinas, caminhões e
outros utilitários móveis locados de terceiros, deverá apresentar por meio de declaração assinada
pela locadora, que comprovem a disponibilidade para execução do objeto deste ato convocatório.
2.2.10. Declaração formal de que possui disponibilidade de pessoal técnico especializado à
realização dos serviços;
2.2.11. Alvará de funcionamento da licitante com a atividade pertinente ao objeto da licitação.
2.2.12. Alvará sanitário da licitante com a atividade pertinente ao objeto da licitação.
2.2.13. Licença Ambiental da licitante com a atividade pertinente ao objeto da licitação.
3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. Necessidade de contratação de empresa especializada em limpeza pública, por ser a limpeza
pública serviço essencial e de caráter ininterrupto, de responsabilidade do Executivo Municipal, e
considerando que a Prefeitura Municipal não possui estrutura e quadro profissional próprios para
prestar o serviço de limpeza pública de forma diligente e adequada, de modo a atender os
princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, se faz necessária a contratação de
empresa apta a prestar tal serviço ao Município de Caseara - TO, em consonância com a lei nº
8.666/93 (lei de Licitações e Contratos Públicos) e demais leis pertinentes e nos moldes do termo
de referência. Além de uma cidade mais bonita, a limpeza urbana traz reflexos diretos para a saúde
pública e para a preservação do meio ambiente. O resultado é mais qualidade de vida para todos.
3.2. Considerando o exposto e para atender às novas legislações federais como a nova Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) e seu Regulamentador nº 7.404/2010 e
a Lei nº 11.445/2007 que Estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico que trazem
entre seus princípios fundamentais a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de
formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente, faz-se necessário a contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza urbana.
3.3. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei
8.666/93.
4. DA FUNDAMENTAÇÃO
4.1. A presente aquisição encontra fundamentação legal nas Leis: 8.666/93; Lei 10.520/2002; Lei
Complementar 123/06, alterada em partes pela Lei Complementar nº 147/14; e demais leis
pertinentes.
3
AV. Barra do Coco, QD. 44, Centro, Caseara - TO / E-mail: prefeitura@caseara.to.gov.br / Contato: (63) 3379 – 1376

5. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Para fins da presente licitação, que tem por objeto a limpeza e conservação de vias urbanas
relativa ao recolhimento e depósito em local apropriado de Resíduos Sólidos Urbano – RSU, bem
como a manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, áreas verdes, outras
instalações ou terrenos ou áreas externas de edificações de propriedade ou de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Caseara-TO, os serviços deverão ser executados, conforme as seguintes
características, referência e especificações técnicas:
5.1.1. A coleta regular domiciliar deverá compreender os seguintes resíduos devidamente
acondicionados em embalagens ou recipientes:
5.1.1.1. Coleta e transporte de lixo domiciliar ou comercial, de origem humana, produzida em suas
áreas desde que acondicionados em recipientes de até 100 (cem) litros.
5.1.1.2. Coleta de resíduos originários de restaurantes, bares, hotéis, quartéis, matadouros,
abatedouros, recintos de exposições, próprios municipais e estabelecimentos públicos em geral,
desde que acondicionados em recipientes de até 100 (cem) litros.
5.1.1.3. Coleta de restos de limpeza de jardins, desde que acondicionados em recipientes de até
100 (cem) litros.
5.1.1.4. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso ao veículo coletor à via pública, a
coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos
apresentados na via pública, e transportá-los até o veículo coletor.
5.1.1.5. A coleta dos resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada, através do método direto
e em todos os imóveis, ou seja, o recolhimento dos sacos plásticos ou dos recipientes com
resíduos pelo coletor se dará, apenas se os mesmos estiverem apresentados na via pública.
5.1.1.6. A empresa deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares, sejam quais forem os
recipientes utilizados para seu acondicionamento.
5.1.1.7. Nas áreas onde a frequência de coleta é alternada, ou seja, três vezes por semana, não
poderá haver interrupção por mais de 48 (quarenta e oito) horas entre 2 (duas) coletas
consecutivas, ficando a empresa obrigada a efetuar a coleta quando isto ocorrer, mesmo em dias
de feriados civis e religiosos, de forma que o serviço não venha sofrer descontinuidade.
5.1.1.8. A equipe mínima para a realização da coleta dos resíduos sólidos domiciliares será
constituída de: 01(um) caminhão coletor compactador de carga traseira, de capacidade volumétrica
igual ou maior a 15m3; 01 (um) motorista e no mínimo, 2 (dois) coletores por caminhão, bem como
ferramentas e utensílios necessários à perfeita realização dos trabalhos.
5.1.1.9. Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de coleta e transporte deverão ser instruídos
sobre a maneira de efetuar o trabalho com qualidade, devendo-se apresentar nos locais e horários
de trabalho equipados e uniformizados.
5.1.1.10. Os trabalhadores deverão ser instruídos quanto à proibição de algazarras ou trabalhos
que perturbem os cidadãos.
5.1.1.11. Os resíduos que eventualmente se encontrarem fora dos recipientes deverão ser
recolhidos manualmente, com auxílio de ferramentas, deixando os locais completamente limpos.
5.1.1.12. Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, deverão
ser executados de segunda-feira a sábado.
5.1.1.13. Os funcionários da empresa deverão se apresentar nos locais de trabalho, devidamente
equipados e uniformizados.
5.1.1.14. Os funcionários da empresa deverão recolher e transportar os recipientes em sacos
plásticos, com cuidado e depositá - los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos
nas vias públicas.
5.1.1.15. Nas situações em que o munícipio apresentar os resíduos para coleta, através de
recipientes reutilizáveis, estes deverão ser esvaziados completamente, tomando precauções para
4
AV. Barra do Coco, QD. 44, Centro, Caseara - TO / E-mail: prefeitura@caseara.to.gov.br / Contato: (63) 3379 – 1376

não danifica - lós. Após este processo, o recipiente deverá ser recolocado no ponto de origem pelos
coletores.
5.1.1.16. Todos os veículos coletores deverão estar equipados com pá e vassoura.
5.1.1.17. Os resíduos domiciliares apresentados nas vias públicas pelos munícipios, que tiverem
tombado dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de coleta,
deverão necessariamente ser varridos e recolhidos.
5.1.1.18. É terminantemente proibido, transferir o conteúdo de um recipiente para outro, ou atirá-los
de um coletor para outro, ou de volta ao passeio e a praça de carga do veículo coletor.
5.1.1.19. Nos casos dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, a equipe deverá tomar
todas as precauções, no sentido de evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los na
caçamba do veículo. Se houver derrame de resíduos, estes deverão ser varridos e recolhidos.
5.1.1.20. No processo de transporte dos resíduos, a empresa deverá tomar todas as precauções no
sentido, de evitar o transbordamento na praça de carga do veículo, para a via pública. Caso isso
ocorra, deverá ser imediatamente varrido e colocado novamente no compactador.
5.1.1.21. No percurso de deslocamento para a descarga no destino final, todas as tampas de
abertura do veículo coletor, deverão estar completamente fechadas.
5.1.1.22. Todos os veículos coletores carregados deverão ser pesados.
5.1.1.23. Havendo aumento dos resíduos a recolher em consequência de acréscimo da população
do número de estabelecimentos comerciais, institucionais, prestadores de serviços ou por outra
ocorrência não prevista, poderá a Prefeitura, solicitar a empresa que aumente o número de
viagens, o número de veículos coletores, ou de pessoal necessário para a execução dos serviços.
5.2. VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS:
5.2.1. Os veículos automotores, e equipamentos apresentados pela empresa para realização dos
serviços, deverão ser adequados e estarem disponíveis imediatamente após a assinatura do
contrato, ou seja, que os equipamentos compactadores estejam devidamente instalados nos
chassis dos veículos e que o conjunto esteja em perfeitas condições de operação.
5.2.2. Os veículos automotores, e equipamentos apresentados pela empresa para realização dos
serviços, deverão ser adequados e estarem disponível imediato após a assinatura do contrato, ou
seja, que os equipamentos estejam devidamente instalados nos chassis dos veículos e que o
conjunto esteja em perfeitas condições de operação.
5.2.3. A capacidade da caçamba do veículo compactador deverá ser igual ou maior a 15m3.
5.2.4. A EMPRESA deverá colocar para execução do plano de trabalho de coleta e transporte de
resíduos domiciliares, no mínimo 01 (um) veículos compactadores, que poderão operar no turno de
trabalho nos horários de 7hs às 11hs e das 13hs às 17hs do próximo dia de segunda a sexta.
5.2.5. Os veículos deverão possuir carrocerias do tipo especial para coleta e transporte de resíduo,
de modelo compactador, devendo ser fechadas e estanques para evitar o despejo de líquidos nas
vias públicas e serem providas de mecanismo de descarga automático.
5.2.6. Os veículos coletores deverão estar equipados com equipamento de sinalização conforme a
legislação de trânsito em vigor.
5.2.7. Todos os veículos pesado utilizados na coleta de lixo domiciliar ou comerciais, bem como,
qualquer dos veículos pesados utilizados na prestação de qualquer dos serviços objeto da presente
licitação, deverão possuir seguro contra terceiros, com cobertura para danos morais, pessoais e
materiais.
5.2.8. Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive as unidades
reservas. Ressalta-se nessa exigência:
5.2.8.1. Perfeito funcionamento do velocímetro e hodômetro;
5.2.8.2. Perfeito estado de conservação da pintura;
5.2.8.3. Limpeza geral do veículo e equipamento, constituindo obrigação contratual a lavagem e
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desinfecção da caçamba compactadora ou carroceria, com produtos específicos para este fim.
5.2.8.4. Todos os veículos coletores deverão ser rastreados, com opção de rastreamento “online” e
deverão apresentar comunicação via rádio um com o outro, bem como, com a central de
gerenciamento da coleta.
5.2.8.5. Os equipamentos, deverão estar disponíveis no dia do início da operação.
5.2.8.6. Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços, deverão respeitar os limites
estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes.
5.2.8.7. A empresa deverá providenciar de imediato a substituição dos equipamentos que estejam
em manutenção preventivos ou avariados.
5.2.8.8. Todos os veículos coletores deverão conter um prefixo operacional. Estes prefixos
constarão dos relatórios de atividades e nos relatórios de pesagem.
5.3. LOCAIS DE TRABALHO E MEDIÇÃO:
5.3.1. Os trabalhos serão realizados nos limites das residências que compreendem o perímetro
urbano do Município de Caseara-TO.
5.3.2. A área de atuação Central compreende toda região da cidade de Caseara-TO, abrangendo
no sentido Norte-Sul.
5.4. PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS:
5.4.1. A coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais deverá ser iniciada imediatamente,
após a assinatura e respectiva emissão da ordem de serviço.
5.5. VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS:
5.5.1. Define-se como varrição a operação manual de limpeza, recolhimento e ensacamento de
todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, compreendendo: passeio em toda a
sua largura e sarjeta limitadas à largura de 1,0 (um) metros contados do meio-fio, floreiras e
papeleiras.
5.6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.6.1. A empresa deverá apresentar à CONTRATANTE o plano de trabalho que adotará para as
opções destes serviços, especificando as ruas a serem varridas, o número de varredores e a
frequência dos serviços;
5.6.2. A empresa deverá manter regularmente os serviços de varrição, esvaziamento de cestos
existentes na via pública para colocação de detritos, bem como varrição de resíduos resultantes de
eventos havidos em logradouros públicos;
5.6.3. Os serviços de varrição deverão sempre ser executados dos dois lados das vias e
logradouros públicos, inclusive nos canteiros centrais não ajardinados, utilizando-se lutocares
guarnecidos com sacos plásticos especiais, suficientemente resistentes, para evitar o
derramamento de resíduos, enquanto aguarda, no máximo 24 horas após execução dos serviços,
no passeio o seu recolhimento pelos veículos da coleta;
5.6.4. Em nenhuma hipótese a empresa poderá deslocar as equipes de varrição para a realização
de qualquer outro serviço;
5.6.5. Todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, bem como os resultantes da
execução dos serviços deverão ser recolhidos e levados para o ponto de concentração de forma a
não prejudicar o tráfego de veículos e os transito de pedestres;
5.6.6. A empresa deverá fornecer todo e qualquer equipamento e pessoal necessário, em número
suficiente para o perfeito desempenho dos trabalhos, atendendo aos mais modernos e adequados
processos de limpeza;
5.6.6.1. A Equipe para a execução dos serviços de varrição manual será constituída de:
 09 (nove) varredores;
 03 (três) Lutocar,
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 Utensílios, ferramentas e EPI necessários para a perfeita realização dos trabalhos;
5.6.7. Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de varrição deverão ser instruídos sobre a
maneira de efetuar o trabalho com qualidade, devendo se apresentar nos locais e horários de
trabalho equipados e uniformizados;
5.6.8. Os resíduos das varrições deverão ser acondicionados em sacos plásticos dimensionados
para este fim e recolhidos pela equipe de coleta para encaminhamento ao aterro sanitário;
5.6.9. Os serviços de varrição serão executados por no mínimo 9 (Nove) varredores, de SegundaFeira a Sábado na frequência e horários a serem definidos.
5.7. MEDIÇÃO:
5.7.1. Compreendem os serviços de varrição manual a atividade de limpeza de vias públicas com o
recolhimento de todo e qualquer resíduo sólido urbano dos passeios e pista de tráfego de veículos
dos logradouros públicos. Também fazem parte destes serviços o recolhimento de terra e demais
resíduos das aberturas para captação de águas pluviais, como bocas-de-lobo. Os resíduos
eventualmente dispostos em bocas-de-lobo devem ser retirados com o auxílio de enxadinha de
pequeno porte.
5.7.2. A varrição das vias deve ser feita em toda a largura dos passeios públicos, incluindo
canteiros centrais de avenidas e em todas as faixas junto ao meio-fio que contenham resíduos,
incluindo áreas ajardinadas.
5.7.3. Os serviços de varrição em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente
sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos, com o
carrinho de varrição posicionado entre o varredor e o sentido do trânsito.
5.7.4. A varrição manual deverá ser feita com o emprego de vassouras confeccionadas de acordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência. Os detritos varridos deverão ser
recolhidos por pás apropriadas e acondicionados em sacos plásticos, conforme especificados
adiante neste TR. Os sacos plásticos serão conduzidos acoplados em carrinhos de varrição ou
lutocares.
5.7.6. Os sacos plásticos, quando estiverem cheios, deverão ser fechados e depositados nos
passeios públicos em locais previamente determinados pela fiscalização da Contratante, para
posterior recolhimento. No caso de os sacos conterem resíduos pesados, estes não deverão ser
preenchidos até o limite de sua capacidade volumétrica, de forma a permitir o seu carregamento no
caminhão sem o risco de rasgarem-se ao serem erguidos.
5.7.7. O serviço de varrição poderá ser feito individualmente ou em equipe. O trabalho individual
será feito com um varredor, munido de carrinho de varrição, vassoura, pá, enxadinha e cone de
sinalização. Este varredor será responsável pela limpeza de um determinado trecho de uma ou
mais vias.
5.7.8. O trabalho em equipe será feito com 3 (três) ou mais varredores, munidos individualmente
com vassouras e, no mínimo, 1 (um) carrinho de varrição, 1 (uma) pá e 1 (uma) enxadinha para
cada 3 (três) varredores. Nos trabalhos em equipe a sinalização viária deverá ser reforçada, com
adoção de cones dispostos de forma e quantidade convenientes para fornecer à equipe a
segurança necessária à execução da tarefa. Esta modalidade de trabalho é comumente adotada
para a varrição de vias internas de bairros, no entanto, poderá ser adotada em outras localidades,
desde que solicitada ou autorizada pela fiscalização da Contratante.
5.7.9. Os serviços de capina e roçagem consiste no corte da vegetação de pequeno porte, situadas
nas praças nas vias e canteiros centrais visando permitir uma cobertura uniforme das vias públicas.
Os serviços de capina será feito com 4 (quatro) capinadores, munidos com todas as ferramentas e
insumos necessários ao bom andamento dos trabalhos, tais como pás, enxadas, vassouras,
carrinhos de mão, cones de sinalização dentre outros. As atividades que serão realizadas por
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operadores e agentes de limpeza, terão o objetivo de complementar a limpeza de vias e
logradouros públicos. Os resíduos provenientes destes serviços deverão ser acondicionados em
sacos apropriados e transportados em caçambas até o destino final indicado pelo órgão.
5.7.10. A pintura de meio-fio do Município visa permitir aos motoristas uma melhor visualização dos
limites dos leitos das ruas e avenidas, além de uma melhor visão estética das principais vias da
cidade. Os serviços de pintura será feito com 02 equipes de 02 componentes, sendo pintado os
meios fios regulares de todo o município, consistindo inicialmente na limpeza preliminar, após, a
pintura de meios fios será feito com uma mistura de água, cal e adesivos. A execução consiste em
diluir o cal com fixador em 200 litros na proporção de 10 L de água para 5 kg de Cal com fixador
para Pintura de meio fio. Adiciona-se a água, mexendo constantemente. A aplicação será feita por
uma máquina mecanizada especializada e também de forma manual. A operação manual que
consiste na preparação de guias de sarjetas para a aplicação de solução de água, cal hidratada,
hidra cor branco e fixador, em no mínimo, 01 (um) demão na proporção de 01Kg (um) de hidra cor
para 05Kg (cinco) de cal hidratada, em todas as vias e logradouros públicos atendidas pelo serviço
de vias pavimentadas.
5.7.11. Na região central da cidade a modalidade de varrição adotada será a varrição de
conservação, onde serão atribuídos aos varredores responsabilidade pela manutenção da limpeza
em determinados trechos de logradouros, devendo efetuar a varrição dos locais, nos seus turnos de
trabalho, tantas vezes quantas forem necessárias para mantê-los limpos.
5.7.12. O recolhimento e transporte até os caminhões dos resíduos produzidos pelo serviço de
varrição dos logradouros serão feitos por operários da Contratada.
5.7.13. Denomina-se raspagem a atividade manual de remoção terra, areia, barro e pedras entre
outros resíduos nos leitos das vias públicas, que se depositam após chuvas ou enxurradas.
5.7.14. O serviço de raspagem deverá ser executado com a utilização de vassouras, pás de
concha, enxadas, picaretas e carrinhos de mão. Os resíduos gerados pela atividade de raspagem
deverão ser removidos para o passeio público ou acostamento e depositados em montes. Os
montes deverão ser formados em locais previamente definidos pela fiscalização da Contratante, ou
ainda carregados diretamente dentro dos compartimentos de carga de caminhões ou outro meio
que os comporte.
5.7.15. A execução deste serviço deverá ser sinalizada com a colocação de cones de sinalização
viária e placas indicativas de execução de serviços de limpeza urbana, conforme modelo constante
neste Termo de Referência.
5.7.16. Os serviços de varrição manual de vias e logradouros públicos serão pagos a empresa por
mês, sendo que a licitante manterá a suas expensas, fiscal(ais) para acompanhar a efetiva
realização dos serviços, nos respectivos quantitativos previstos no anexo.
5.7.17. Em grandes áreas como calçadões, praças, estacionamentos, terminais de ônibus e outros,
onde a varrição deverá ser executada na totalidade da área, os serviços serão fiscalizados pela
licitante, considerando, 01 (um) metro de sarjeta para cada 01 (um) metro quadrado varrido;
5.8. PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS:
5.8.1. O início do serviço de varrição deverá ser imediato, após a emissão da respectiva ordem de
serviço.
5.9. EQUIPE E EQUIPAMENTOS:
5.9.1. A empresa deverá fornecer todo e qualquer equipamento e pessoal necessário, em número
suficiente e a critério da CONTRATANTE, para o perfeito desempenho dos trabalhos atendendo
aos mais modernos e adequados processos de limpeza.
5.9.2. Os funcionários se apresentarão nas frentes de trabalho nos horários determinados para
execução de suas atividades.
5.9.3. Os funcionários designados para estas atividades deverão estar munidos dos EPI’s e
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uniformes recomendados pelas normas operacionais e portarem crachás de identificação.
5.9.4. A empresa deverá se responsabilizar pela disponibilização dos equipamentos e ferramentas,
uniformes e equipamentos de proteção individual necessárias para a perfeita realização dos
trabalhos.
5.9.5. Todas as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, incluindo sacos
de lixo, vassouras, rastelos, enxadas e roçadeiras mecânicas.
5.9.6. As quantidades e distribuições das equipes para serviços diversos serão feitas em face da
demanda de serviços específicos em cada uma das regiões do Município, atendendo as vias,
logradouros, próprios públicos, praças e áreas verdes.
5.9.7. A fiscalização dos serviços será feita pela CONTRATANTE que determinará os locais onde
serão executados os serviços através de uma planilha mensal.
5.10. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:
5.10.1. O serviço será realizado de Segunda-Feira a Sábado no período Diurno nos horários de 7
hs as 11hs e de 13hs as 17hs de segunda a sexta feira ou conforme solicitação da
CONTRATANTE.
5.11. DOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO:
5.11.1. Os serviços serão medidos e fiscalizados por servidores da CONCEDENTE. A remuneração
dos serviços está contemplada na remuneração dos serviços de varrição manual de vias e
logradouros públicos.
5.12. VEÍCULOS E COLETORES:
5.12.1. O caminhão que integrará o referido serviço, deverá apresentar perfeitas condições de uso.
5.13. DAS INSTALAÇÕES:
5.13.1. A empresa deverá dispor, no mínimo, de instalações fixas como oficina, almoxarifado e
adendos, providos de ferramental, estoque de componentes e peças, de forma a garantir, com
regularidade, a manutenção dos veículos.
5.13.2. Deverá também dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a
permanência de veículos na via pública, quando fora de serviço, ou mesmo aguardando o início dos
trabalhos.
5.13.3. A empresa deverá também, dispor de instalações para atendimento do seu pessoal de
operação, vestiário com chuveiros e sanitários, compatíveis com o número de empregados.
5.13.4. A empresa deverá dispor de um escritório para controle e planejamento das atividades.
5.14. DO PESSOAL:
5.14.1. A guarnição deverá apresentar-se uniformizada e asseada, de acordo com as normas de
segurança do trabalho pertinentes, inclusive com capas protetoras em dias de chuva, equipamentos
de proteção individual etc., se as condições do serviço o exigir.
5.14.2. Cabe à empresa apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os empregados
devidamente uniformizados, providenciando veículos e equipamentos suficientes para a realização
dos serviços.
5.15. DO PLANO DA RESTROESCAVADEIRA:
5.15.1. O início dos trabalhos deverá ser diariamente a partir das 07:00 as 11:00 horas no turno
matutino e das 13:00 as 17:00 horas no turno vespertino, a execução dos serviços deverão ser prédeterminados, de modo que todas as demandas sejam atendidas.
5.15.2. A retroescavadeira servirá de apoio aos serviços gerais de limpeza urbana, bem como os
serviços de entulhos no município de Caseara - TO
5.15.3. Os serviços deverão ser designados pela equipe de limpeza urbana da empresa contratada
e poderá também ser definido por membros do poder público.
5.15.4. Os serviços a serem executados por este equipamento deverão ser pré-estabelecidos.
5.15.5. O equipamento deverá estar com a manutenção em dia para execução dos serviços
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designados.
5.16. O não cumprimento do disposto no item 5 do presente termo acarretará a anulação do
empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor
subsequente considerando a ordem de classificação do certame.
5.16.1. Os itens objeto desta licitação deverão ser fornecidos e/ou entregues de acordo com as
especificações definidas na proposta, respeitado o estabelecido no Termo de Referência e isentos
de defeitos de fabricação. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado
em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.
5.17. MAPA DO MUNICIPIO DE CASEARA – TO:

6. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO SERVIÇO
6.1. O serviço objeto de licitação serão recebidos:
a)
Provisoriamente, a partir da entrega de relatório/medição de execução, para efeito de
verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e da
proposta.
b)
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do TR
e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 03 (três) dias úteis do recebimento
provisório.
6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6.3. A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços executados em
desacordo com as especificações técnicas exigidas.
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6.4. Para a comprovação do recebimento dos serviços prestados, será confiada a 01 (um) atestador
autorizado pela autoridade competente, que observará o recebimento definitivo após a conferência
e comprovação de sua quantidade, qualidade e se os mesmos foram entregues de acordo com este
termo de Referência, bem como do contrato, sob pena de rejeição dos mesmos, atestando-o em
até 03 (três) dias úteis, a contar da data da apresentação da NFFATURA.
7. DA GARANTIA E /OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1. A garantia do serviço objeto desta contratação e demais itens deverá ser de no mínimo 01 (um)
ano, havendo Assistência Técnica, está prevalecerá desde que não seja inferior a 01(um) ano,
imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela execução em desconformidade
com o especificado no Termo de Referência/proposta, tudo a encargo da CONTRATADA.
8. DAS OBRIGAÇÕES
8.1. DA CONTRATANTE
8.1.1. Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 e
10.520/2002 e demais leis pertinentes são obrigações da CONTRATANTE:
a)
Efetuar os pagamentos devidos no prazo e nas condições estipuladas neste Termo;
b)
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os
compromissos assumidos, bem como pagar pela aquisição dos materiais adquiridos.
c)
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas deste
Termo de Referência.
8.2. DA CONTRATADA
8.2.1. Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 e
10.520/2002 e demais leis pertinentes são obrigações da CONTRATADA:
a) Manter inalterados os preços e condições propostas, bem com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
b) Excetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em
estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações dos serviços prestados. Informando,
em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ao cumprimento do mesmo;
c) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações ou materiais que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência sem prévia e expressa anuência da Contratante;
d) Executar fielmente os serviços, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas
estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações e observância das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, diretas e indiretamente
aplicáveis;
e) Executar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.
f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes pela execução dos serviços, de acordo
com Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
g) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte o objeto
em que verifiquem defeitos/incorreções resultantes da execução dos serviços no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas;
h) Responsabilizar-se pelo uso indevido dos documentos, materiais eventualmente colocados sob
sua guarda pela CONTRATANTE;
i) A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie,
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forem vítimas os seus empregados, no desempenho de suas funções ou em conexão com eles;
j) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
contratação;
k) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
execução dos serviços contratados, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
m) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir.
9. DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO
9.1. A empresa vencedora deverá emitir Fatura/Nota fiscal eletrônica correspondente ao serviços
prestado fornecido sem rasuras, o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de
crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pela CONTRATADA, em conformidade com
nota fiscal/fatura correspondente.
9.2. O setor financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente a qualquer momento,
todas as certidões negativas que comprovem a regularidade fiscal da contratada.
10. DA VIGENCIA DO CONTRATO
10.1. Em razão da necessidade de obrigações futuras, torna-se obrigatória a lavratura de
instrumento contratual. O mesmo terá vigência de 12 (dose) meses, podendo ser prorrogado nos
limites e condições estabelecidas no art. 57 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, respeitando-se o exercício financeiro em relação à Nota de Empenho e declaração
orçamentária na proporção do saldo.
11. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.1. O setor financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente a qualquer momento,
todas as certidões negativas e trabalhistas que comprovem a regularidade fiscal da contratada.
12. DO REAJUSTE
12.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis no período de 12 (doze) meses, podendo no que
couber ser reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições da LEI No
8.666/93, com base no índice INPC, salvo, realinhamento de valores de agências reguladoras
nacionais.
13. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
13.1. A fiscalização do instrumento contratual será exercida por representante do órgão solicitante
em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93.
13.2. A fiscalização de que trata o subitem acima, não exclui nem reduz a responsabilidade do
contratado e/ou licitante vencedor pelos danos causados diretamente ao órgão solicitante ou a
terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o art. 70 da
Lei 8.666/93.
14. DAS PENALIDADES
14.1. Em caso de inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá sujeitar
a CONTRATADA às penalidades impostas fundamentadamente nos termos das Leis nº 10.520 de
2002, Lei nº. 8.666/93, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará
impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de
fornecedores da Prefeitura Municipal de Caseara - TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido
o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste termo de
referência, o fornecedor/licitante que:
14.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;
14.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;
14.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no Termo de Referência ou edital;
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14.1.4. Apresentar documentação falsa;
14.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
14.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
14.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
14.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os
órgãos da Prefeitura Municipal de Caseara - TO, enquanto durarem os fatos de impedimento, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 14.1, conforme detalhado nos itens
14.1.1 ao 14.1.9.
14.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 14.1, sempre que a
administração entender que a justificativa de defesa atenua a responsabilidade da
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.
14.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o órgão poderá, garantida a
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções
previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:
14.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do
início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;
14.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;
14.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer
outra obrigação pactuada;
14.5. As sanções previstas nos itens 14.1 e 14.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com a de multa.
14.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 14.2 e 14.3.
14.7. O percentual de multa previsto no item 14.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do
item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item),
tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da
multa.
14.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos
pagamentos
eventualmente
devidos
pela
administração.
Efetuados
esses
descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou
pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto ao
banco conveniado do município, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
14.9. Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os
valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais.
14.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
14.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15. DO FORO
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15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas, elegem as partes o Foro da Comarca de Araguacema - TO
com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
16. DAS ASSINATURAS
16.1. Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, estando o mesmo
adequado ao que dispõe a legislação vigente.
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA:

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Amanda Rafaela Gomes Azevedo
Diretora de Administração

Paulo Roberto Ferreira da Mata
Fundo Municipal de Meio Ambiente
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ANEXOS
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