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TERMO DE REFERÊNCIA
1.JUSTIFICATIVA
A localização dos órgãos públicos do Município de Olinda Nova do Maranhão situa-se em terrenos que tem por
característica geológica, nível do lençol freático bastante superficial nesta época do ano, ou seja, a água existente
no subsolo encontra-se a pouca profundidade em função também do período chuvoso. Tal ocorrência atua de
maneira prejudicial no funcionamento do sistema de esgotamento sanitário das edificações, que, por inexistência
de saneamento público, foi concebido com fossa e sumidouro, que funciona sob o princípio de reservação dos
dejetos sólidos e percolação dos líquidos para o subsolo através dos sumidouros. Com a presença de água do
lençol freático a pouca profundidade, a segunda etapa do processo acima descrito ficou impossibilitada. uma vez
que o subsolo já se encontra saturado, não permitindo a percolação dos líquidos provenientes do sistema de
esgoto. Em função disso, temos recebido reiteradas reclamações dos servidores dos referidos órgãos públicos
acerca do mal funcionamento do sistema ao tempo em que relatam sobre os diversos transtornos. Informação
importante e inerente à geologia do subsolo é que não há previsão quanto à necessidade de esgotamento do
sistema. Ou seja, 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. Tal impossibilidade de quantificação do
número de vezes em que será necessário o esgotamento, estimamos os quantitativos previstos neste termo de
referência de esgotamentos por mês, até 31.12.2020. Em função do exposto, se faz necessária a contratação de
empresa pra execução do objeto deste Termo de Referência até que a Prefeitura Municipal construa rede coletora
de esgoto ou que implante medida saneadora que atenda os órgãos públicos municipais.
2.0BJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas do Município de Olinda Nova
do Maranhão, conforme especificação contidas na planilha abaixo:

Nova do Maranhão-MA
ITEM

DESCRIMINAÇÃODO SERViÇO
Sucção e descarte de resíduos provenientes de
fossas septicas para o Município de Olinda Nova
do Maranhão-MA
Valor total estimado: R$ 1

QUANT

1800

UNID

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
DE 1M3
ESTIMADO
R$ 58,50

R$ 105.300,00

e cinco mil e trezentos

3. DAS CONDiÇÕESGERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS.
3.1- Os serviços deverão ser executados dentro das normas ambientais inerentes a matéria, bem como, com todo
zelo e cuidado que merecem, uma vez que serão executados em áreas de grande presença de crianças e
servidores.
3.2- O prestador de serviços deverá observar que não fique nenhum resíduo na superfície, gramas, calçadas e
passeios, caso haja algum vazamento o mesmo deverá ser limpo imediatamente.
3.3- Os serviços serão realizados no prazo máximo de 02 (dois) dias após a solicitação.
4. DO VALOR ESTIMADO
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Considerando as pesquisas de mercado realizadas em empresas maranhenses, o valor máximo que a
Administração pretende pagar na presente prestação de serviços importa no montante global de R$ 105.300,00
(Cento e cinco mil e trezentos reais), teve como parâmetro a menor cotação realizada.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus à contratante;
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o
processo de contratação;
c) Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto do edital e seus anexos nas datas, quantidades e
qualidades exigidas;
e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o fornecimento do objeto;
f) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários:
g) Executar fielmente o fornecimento objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o
bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da
contratante, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços/fornecimentos a serem executados;
h) Comunicar a Contratante eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis
após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações contraídas, sem prévia e expressa anuência do

Município.
j) Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua
inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias,
quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade
nem encargos de qualquer natureza.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços dentro das normas do
contrato;
b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, ou
por servidor por ela determinado;
c) Prestar as informações e os 9Golarooimentos atinc;mt9GQ() objeto, que venham a ser Golioitados pGla Contratada;
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d) A Contratante poderá solicitar à contratada, análise do produto entregue, sempre que o mesmo se fizer
necessário, sem ônus para a Contratante.
7. DO PAGAMENTO:
7.1 O pagamento será efetuado mensalmente, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao valor das
unidades recebidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscallfatura discriminativa, devidamente atestados
pelo setor competente.
7.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscallfatura as certidões de regularidade junto ao
INSS e ao FGTS como condição para a liberação do pagamento.
7.3. O Município poderá suspender o pagamento da nota fiscal, nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam, de qualquer forma,
prejudicar ao Município;
b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.
8. DAS DISPOSIÇOES FINAIS:
a) O Município terá direito, a qualquer tempo, de rejeitar os serviços prestados, que de alguma forma, Mo estejam
em estrita conformidade com os requisitos especificados.
b) A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se responder
integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive
por inobservância de ordens e normas da contratante.
c) Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus
empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da
CONTRATADA.
c.1) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da CONTRATADA, o valor da
indenização será descontado no ato do pagamento de fatura, o que fica desde já pactuado.
d) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
e) Os documentos de habilitação deverão esta de
correlatas.

com a Lei nO10.520/2002, Lei nO8.666/93 e legislações

RONNE,&1.'
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3

