
@ PREFEITTJRA MTINI(]IPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRTETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA

TERMO DE REFERÊN CIA

Contratação de Empresa Especializada em DEDETIZAÇÃO e xteleNtzAçÃO
EM GERAL do Prédio Administrativo e Secretarias da Prefeitura de Laranjal do

Jari, conforme planilha constante neste Termo de Referência.

ApÍovo o tormo d! r8íeÍôncla nos tôrÍlor d8 hi
8.666,93 6 dGmrb lsgilhçóE!.
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J
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Aplicação de Herbicida e Inseticida

Itens LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERV|ÇO Unid. Quant. Localidadê

01 Complêxo Administrativo da Prefeitura M2 425 Zona Uóana

02 IMAPA - lnstitúo Municipâl de Agíiculturâ, Pecuária e Abastecimento M2 265 Zonâ Urbâna

03 SecretaÍia de Meio Ambiente e Turismo M2 255 Zona Uóana

04 SEINF - Secretaria de lnfraestrutura M2 295 Zona Urbana

05 DAT - Departâmento de Anecadação Tributária M2 92 Zona Urbâna

0ô M2 215 Zona Urbana

07 Comando da Guarda M2 285 Zona Urbana

TOTAL 1.832M2
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1 . DO OBJETO:

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Tendo em vista a inexistência no quadro efetivo de servidores do

município, mão de obra apta para a realiza$o do referido serviço, bem como

estoque de materiais e instrumentos necessários para a sua execuçâo. Além

disso, os espaços externos das secretarias precisam estar devidamente limpos

e apropriados para o uso. Já a dedetizaçáo das áreas internas, além de

assegurar a manutenção e conservação do patrimônio público municipal, visa

também a segurança e bem-estar dos Íuncionários e munícipes, mantendo o
ambiente resguardado contra a infestação de insetos e outras pragas.

3. DAS ESPECIFTCACÕES:

Secretaria de Transportes
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PR-EFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRTETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA

4 - DA NOTA FISCAL:

4.'1. A Contratada deverá apresentar junto à Secretaria de Administração e

Planejamento, Nota Fiscal da própria empresa, em 02 vias no mínimo, com as

devidas discriminaçôes dos serviços executados.

4.2. A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamênto após a entrega dos
serviços.

5 - DA FISCALIZACÃO E ACOMPANHAMENTO:

5.1. Ficarão ao cargo do Gestor desse contrato, designados nos termos do
artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.

6 . RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1. A Contratada obriga-se a executar os serviços obedecendo rigorosamente

às especificações discriminadas no Termo de Referência.

6.2. A Contratada obriga-se, ainda, a:

a) Manter, durante a realizaçáo dos serviços, todas as condições de habilitaçâo
e qualificação exigidas no Termo de Referência;

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser
firmado.

c) lndicar um preposto, para acompanhar os serviços, assim como, para dirimir
quaisquer dúvidas provenientes no ato.

7 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

7.1 . A Contratante obriga-se a:

a) Promover, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e

Planejamento, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do
contrato, sob os aspectos, quantitativo e qualitativo, anotando em registro
próprio os defeitos detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam o reparo por parte da CONTRATADA. A
existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exlme
a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente
nos serviços executados.
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PREFEITI]RA lltIINI(]IPAL DE LARANJAI, DO JARI
SECRTETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTUÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA

-D cal e HonÁnro DE ExEcL

8.í. A execução do serviço deverá ocorrer nas Unidades Administrativas,

acompanhada por um servidor do sêtor técnico da SEMAP, devidamente

instituído para o recebimento dos objetos discriminados neste Termo de

Referência, no endereço das referidas escolas, no horário de th00'às 18h00'.

9 - DO PR,AZO DE EXECUCÃO:

9.1. Os prazos para a entrega do serviço serão de forma imediata, que será a

partir do recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho expedida pela

Secretaria de Finanças, a qual deverá ser retirada no prazo máximo de 24

(vinte e quatro) horas a contar da data de convocação da empresa.

íO - DO RECEBIM NTO PROVISORIO:

í0,í. O recebimento provisório dar-se-á no local designado no item 8.1.;

10.2. Os serviços deverão ser entregues de forma correta;

10.3. Após a conferência dos serviços executados, se constatado divergência

daquele ofertado pela CONTRATADA, esta estará obrigada a Íazer o reparo

dos mesmos;

10.4. A forma de recebimento dos serviços será de acordo com a Lei No

8.666/93 e alteraçôes.

íí - DA PRESTAÇ AO DO SERVICO:

'11.í. Após comprovação da entrega dos serviços, deverá ser especificado em

sua Nota Fiscal com o constante no Tópico 2 deste Termo de Referência.

11.2. Serão retificados os serviços que não atenderem as especificações

exigidas neste Termo de Referência.

1í.3. A entrega definitiva completar-se-á após o ateste de servidor ou comissão

encarregada da fiscalização do contrato, o qual será aposto no verso da Nota

Fiscal.

12 - CLASSTFICACÃO ORCAME NTÁRN E DO VALOR ESTIMADO:

Recursos do Tesouro Municipal.
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PREFEITURA MI,INICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRTETARTA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA

13 - DAS PENALIDADES:

'13.1. Com fundamento na Lei no 8.666/93 e art.49 do Decreto n" 10.02412O19,

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da

Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a
licitante e a adjudicatária que:

13.í.í não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

'13.1.2 não entrêgar a documentação exigida no edital;

'13.1 .3 apresentar documentação falsa;

13.1 .4 causar o atraso na execução do objeto;

13.1.5 não mantiver a proposta;

13.1,6 falhar na execução do contrato;

13.1.7 fraudar a execução do contrato;

13.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

13.1.9 declarar informações falsas; e

í 3.1.í 0 cometer fraude fiscal.

í3.2. A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cênto do valor contratado
quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.

13.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a adjudicatária

Íicará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela

Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla

defesa, às seguintes penalidades:

í3.3.1 Multa de:

al O,2o/o (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso a
entrega do objeto não seja concluída, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.

Após o décime-quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega

com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar,

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da

rescisão unilateral da avença;
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SECRTETARIA MUNtctpAL DE ADMIMSTRAçÃo e rlnNrrAMENTo

DEPARTAMENTO ADMIMSTRATIVO - DEA

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do serviço, por período superior ao previslo na alínea'a", ou de
inexecuçáo parcial da obrigação assumida;

cl 10o/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em c€lso de inexecução total
da obrigação assumida.

Laranjal do Jari - AP, 02 de janeiro de 2023.
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