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* Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari

IMAPA - lnstituto Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
IiIAPA

TERMO DE REFERÊruCIE
Ratifico na forma do artigo 26
da Lei no 8.666/93.

Laranjal do Jari- AP OõlO1l2O23

ho
dente do IMAPA

Decreto 037/2021

1- OBJETO:

1.1 Prestações de serviço especializado de LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE
TANQUES E FOSSAS SÉPTICAS através de bombas de alta pressão em
caminhão (Seca Fossa).

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1 Por necessidade desta unidade (MATADOURO MUNICíPAL) que possui

fossas e sumidouros, que Íunciona sob o princípio de reservatório dos dejetos
sólidos e percolação dos líquidos produzidos durante o abate dos animais. Poderá
haver variação no número de vezes em que será necessário o esgotamento, haja
vista que o nível do lençol freático altera em função do período chuvoso, e,

obedecendo ao auto de lnfraçâo de no 4í874-SEMA-AMAPÁ, se faz necessária a
contratação de empresa especializada para este fim.

3 - DO SERVICO E OUANTTFTCACÃO:

1.1 Segue abaixo planilha para o serviço de limpeza secagem e desobstrução de
fossas sépticas:

4 - FUNDAMENTACÃO LEGAL:

4.1 Artigos 24, lnciso ll da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores que
trata sobre; que não haja prejuízo ao Erário, enriquecimento ilícito dos agentes
envolvidos ou desrespeito aos princípios que regem a administração pública.
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Item Descrição Qd Tanques
01 Serviço de secagem de

tanques/fossas sépticas de
resíduos.

Serviço 03 30 mil litros
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5 - CONDICÔESOE PARTICIPAÇÁO:

a) Os serviços deverâo ser executados dentro das normas ambientais inerentes a
matéria, bem como, com todo zelo e cuidado qu6 merêcem uma vez serem
executados em área de grande presença de servidores.

b) O prestador de serviço deverá observar que não fique nenhum resíduo na
superfície, gramas, calçadas e passeios, caso haja algum vazamento o mêsmo
deverá ser imediatamente limpo.

c) O prestador de serviço deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica
compatível com o objeto.

6 .LocAIs DE PRESTACÂO DO SERVIGO:

6.1 O serviço será prestado no matadouro municipal de Laranjal do Jari, com
endereço AP 160 Ramal do Falcâo, Laranjal do Jari-AP.

7 - PR,AZO PARA PRESTACÃO DOS SERVTCOS:

7.1 O prazo para prestação do serviço será de forma imediata após o responsável
pela empresa receber Nota de empenho expedida pela Secretaria de Finanças o
qual devera ser retirado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da
data da convocação da empresa.

8. DA FTSCALIZACÃO:

8.1 A Íiscalização do objeto será exercida pelo Gestor dossê contrato, por meio de
dois fiscais (de serviço e administrativo) designados para Íazer a fiscalização nos
termos do Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e altera@es, o acompanhamento e
Íiscalização da relação contratual;

8.2 A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, através do IMAPA (lnstituo
Municipal da Agricultura Pecuária e Abastecimento) é reservada o direito de, sem
que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercêr a
mais ampla e completa fiscalização.

8.3 A supervisão por parte da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, através do
IMAPA (lnstituo Municipal da Agricultura Pecuária e Abastecimento), sob qualquer
Íorma, não isenta ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita
execução de suas tarefas.
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9 - DAS OBRIGACÔES DOS CONTRATOS A SEREM REALIZAOOS:

9.1 A CONTRATADA obriga-se a:

a) Obedecer às especiÍicações constantes no Termo de Referência;

b) Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, rêssaltando que todas as

despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações
serão de rêsponsabilidade da contratada;

c) Prestar os serviços dentro do prazo de 48 horas;

d) O retardamento na prestação do serviço não justificado considerar-se-á como

infração contratual;

e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo êssa responsabilidade à fiscalização ou ao
acompanhamento pelo órgáo interessado;

Í) Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os

entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imêdiato,

confirmados por escrito;

g) Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do
contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta e indiretamente no

custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos

de deslocamento necessários à prestaSo dos serviços objeto desta TR;

h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condiçõês de habilitação e qualificação exigidas

nesta TR, consoante o que preceitua o inciso Xlll do art. 55 da lei número
8.666/93, atualizada.

i'l Fazer o descarte do material retirado dos tanques/fossas de maneira adequada,
conÍorme preconiza a legislação ambiental, e enviar cópia dos documentos aos

Íiscais do contrato assim que concluir com relatório fotográfico.

í0. DA PRESTACAO DOS SERVIÇOS:

10.í Após a conclusão dos serviços deverão ser especificadas em suas Notas
Fiscais EM 02 (duas) vias e em caminhada a Seção de Patrimônio com as
devidas especifi cações conforme descrito antecipadamente.

'10.2 Os serviços que não atenderem as especificações exigidas neste Termo de
Referencia deverão ser conegidos imediatamentê.

10.3 O serviço só será considerado concluído a pós o reconhecimento através
de assinatura da equipe de fiscalização da presente TR o qual será posto no

verso da Nota Fiscal.
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1í. FONTE DE RECURSO:

íí.í Os recursos para a contratação deste objeto será custeado pelo
Tesouro Municipal,

í2. DAS PENALIDADES:

a) A Contratada que incorram nas fâltas rêferidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da
Lei Federal no 8,666/93, bem como a licitante que, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumenlo
equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados a
ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos art. 86 a 88 da Lei

Federal no 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la;

b) A inexecufro contratual, inclusive por atraso injustiflcado na execução do
contrato ou instrum€nto equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades

referidas no item anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade

da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

cl 10o/o (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o
contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocação;

d) 0,3olo (três dócimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte da execução do serviço náo realizado;

e) O,7o/o (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

t3- CRITÉMO DE JULGAMENTO:

13.1 Menor preço, ê documentação e certidões atualizadas e empresa apta de
acordo com o Termo de Referencia.

,I5- RESPONSAVEL PELO ELABORACÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

15.í Elaborado por;

Jari em 06 de janeiro de 2023.
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