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Edson Vander Moreira 

 

 
REQUERIMENTO / SEMMA-PK / Nº 27/2020 

 

Referente à Contratação de Empresa especializada para as Atividades de Limpeza Pública. 
 

Considerando que atualmente os seviços de Limpeza Pública são pretados por meio do Contrato  nº 

180/2019, feito com a empresa FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.736.796/0001-79, através da adesão da ata de registro de Preços nº 

001/2019, Processo Administrativo 6243/2017, do Pregão Presencial Nº 03/2019, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano; 

Considerando que a limpeza pública é um serviço essencial e de caráter ininterrupto, de 

responsabilidade do Executivo Municipal, a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – PMPK, 

sabendo ainda que a mesma não possui estrutura e quadro profissional próprio para prestar os 

serviços de limpeza pública de forma diligente e adequada. Deste modo, considerando que a 

Administração não dispõe de funcionários em quantidade suficiente no quadro de servidores efetivos, e 

que se faz necessário a contratação dos serviços de maneira descentralizada para atendimento das 

necessidades das demandas do município; 

Considerando que o atual contrato foi feito por Adesão de Ata, visto que o município estava sem 

nenhum contrato ou efetivo que realizassem as atividades relativas a Limpeza Pública, foi de interesse 

da municipalidade a adesão da referida Ata para atender o Município até que fosse elaborado um 

novo Termo de Referência visando contatar integralmente os serviços; 

Considerando o acima expresso ressalta-se a necessidade de abertura de Processo Licitatório para a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços objeto deste termo de referência, para 

atender os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, em consonância com a 

Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos) e nos moldes do presente termo de referência; 

Considerando o 
 

Dessa forma, solicito ao Secretário Municipal de Meio Ambiente o deferimento do pedido de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PÚBLICA no município de Presidente Kennedy conforme o Termo de Referência anexo. 
 
 
 
 

Kaio Guimarães Acha 
Engenheiro Ambiental e Sanitarista 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência tem por finalidade definir elementos básicos que nortearão a 

contratação do objeto, onde o conjunto de normas, especificações, atribuições e diretrizes aqui 

contidas, buscam facilitar procedimentos, disciplinar e dar celeridade ao entendimento entre as partes 

envolvidas nos serviços a serem contratados. 

Os termos e descrições aqui contidas têm preferência sobre quaisquer divergências que por ventura 

venham a ser detectadas. 

Não se limitando somente ao presente neste termo, as empresas licitantes têm o dever de se adequar 

as legislações, normas e quaisquer instrumentos legais vigentes que regularizem os serviços da 

contratação oriunda deste Termo d Referência. 

1.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1.1. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

A ceirtame será realizado na modalidade Concorrência Pública, uma vez que devido ao valor 

elevado estimado pelos serviços, sendo este serviços de engenharia, é a modalidade que melhor 

se aplica ao caso deste Termo de Referência – TR. 

 
1.1.2. DURAÇÃO E PRORROGAÇÃO 

O seguinte contrato terá a duração de 12 (doze) meses, podendo este ser prorrogado por iguais 

e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitado a 60 (sessenta) meses, em acordo com o Inciso II do Art. 57 da Lei nº 

8.666, de 21 de Junho de 1993. 
 

1.1.3. DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSÕES 

A parte licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários nos serviços em um valor até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato em acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666, de 21 de Junho de 1993. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Tendo em vista que a Lei federal nº 11.445/07 estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico e a Política Federal de Saneamento Básico, onde em seu artigo 2º é claro quanto à 

imperatividade da universalização do acesso aos serviços públicos nela contidos. 

O artigo 7º, transcrito a seguir, descreve as atividades e em seu inciso III indica que outros serviços 

não listados antes podem ser incluídos como Limpeza Urbana. 

Art. 7º Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

urbanos é composto pelas seguintes atividades: 

I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 

3° desta Lei; 
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II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de 

disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; 

III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços 

pertinentes à limpeza pública urbana. 

A limpeza urbana para alguns é vista predominantemente como fator de embelezamento das vias 

públicas, entretanto a sua execução confere à cidade a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, 

proteção à saúde e prevenção de doenças, requerendo assim elevados investimentos e técnicas de 

engenharia adequadas a cada localidade. 

As ações de gestão e planejamento para o manejo dos resíduos sólidos urbanos têm como objetivo 

geral o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, instituída pela Lei Federal nº 

12.305, de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

Dentre os objetivos da Lei nº 12.305, devem ser destacados: 
 

 A não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; a adoção, o 

desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar os 

impactos ambientais; 

 A gestão integrada de resíduos sólidos; 
 

 A capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 
 

 A regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalização da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com a adoção de mecanismos 

gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como 

forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 

2007; 

 A integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e 

 O incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão Agrônomo e empresarial voltado para a 

melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a 

recuperação e o aproveitamento energético. 

A partir do que é preconizado na Lei 12.305/2010, as ações preferenciais e estruturais para a gestão 

sustentável dos resíduos sólidos urbanos assumem os seguintes princípios: 

 Ampliação da participação da sociedade na gestão dos resíduos sólidos urbanos; 
 

 Participação formal dos catadores na modelagem socioeconômica; 
 

 Introdução e consolidação de processos tecnológicos viáveis e assimiláveis pelos municípios; 
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 Criação de condições e subsídios para a sustentabilidade Agrônomo e econômico-financeira 

dos sistemas; 

 Redução dos riscos de impactos sobre a sociedade e meio ambiente e mitigação dos existentes, 

por meio do manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos e seus efluentes; 

 Articulação dos estudos e projetos das ações estruturais com o Plano de Saneamento 

Agrônomo ou Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, quando existentes. 

A qualidade de vida de uma cidade é, e sempre será, medida pela dimensão da vida coletiva que é 

expressa nos seus espaços públicos dispostos democraticamente pela cidade, seja no parque, na praça, 

na praia ou mesmo na rua. O espaço público de uma cidade é o lugar do lazer, do descanso, da 

conversa corriqueira, da livre circulação, da troca e, sobretudo, da possibilidade do encontro com o 

outro (GATTI, S., 2013). 

3. OBJETO 

Segue anexo a este TR o Projeto Básico da contratação da empresa especializada de Limpeza Pública, 

no qual determinará todos os requisitos necessários para a empresa executar os serviços de Limpeza 

Pública. 

No mais, seguem, no subitem abaixo, algumas descrições específicas do serviço de varrição e do 

horário de trabalho dos funcionários da parte contratada, com intuíto de evitar qualquer 

problemática, tendo em vista que tais fatos geraram dúvidas em contratações anteriores.325 

 
3.1. DAS ESPECÍFICAÇÕES DO OBJETO 

3.1.1. A atividades pertinentes a este deverão começar ás 05:00 (cinco) horas da manhã, 

podendo este horário ser alterado caso tenha sido verificado a necessidade pela parte contratante; 

3.1.2. Os funcionários deverão sair da garagem e/ou dos pontos de concentração, 

devidamente uniformizadas, portando seus EPI’s e todas as ferramentas necessárias para a 

execução dos serviços; 

3.1.3. É valido ressaltar que a prestação de serviço deve se iniciar as 05:00 horas da manhã, 

onde em determinado horário os funcionários já precisam estar nos locais de suas atividades, 

devidamente equipados, vestidos e prontos para iniciar o serviço; 

3.1.4. O Trajeto dos funcionários até o local de trabalho é por conta da empresa, e os custos 

com esse transporte devem estar em embutidos em seu preço; 

3.1.5. O tempo de deslocamento dos funcionários até o local de trabalho não será 

contabilizado como hora de serviço prestada para a contratante. 

 
3.2. DA VARRIÇÃO. 

3.2.1. Para os fins deste serviço, ficam definidos como Lixo Público todos os tipos de detritos, 

desde que soltos e, portanto, em condições de serem varridos, como areia, folhas, papéis, pontas de 

cigarro e quaisquer outros resíduos que sejam provenientes de arborização urbana, trânsito, e 

fluxo de veículos e pedestre, calçamento e estado de conservação do logradouro, dejetos animais e 

demais eventos naturais como chuvas, ventanias, enchentes dentre outros; 
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3.2.2. A metodologia do serviço de Varrição consiste na remoção do Lixo Público dos lugares 

em que estão sendo realizadas as atividades de varrição. Onde o Lixo Público deve ser 

primeiramente varrido por vassouras, rastelos ou sopradores, e agrupados em pequenos montes; 

Após agrupados, os mesmos devem ser retirados do local em que se encontram por pá ou outro 

equipamento específico e ensacados, tais sacos estarão dentro de carrinhos de apoio (lutocares). 

Depois de realizado o ensacamento, os sacos devem ser fechados e temporariamente dispostos nos 

lugares onde ocorrerá a posterior coleta destes. Por fim, a parte contratada deverá recolher os 

sacos com os Lixos Públicos recorrentes das atividades de varrição e destina-los a Unidade de 

Transbordo nas dependências administrativas da SEMMA ou em outro local indicado pela mesma 

Secretaria; 

3.2.3. Nos morros ou em percursos que tenham altitude desnivelada a varrição deve sempre 

começar do local mais alto para o local mais baixo; 

3.2.4. Vale ressaltar que o mero ato de varrer e ensacar o Lixo Público das ruas e/ou locais 

públicos não constitui a totalidade do serviço, onde para efetivo cumprimento do serviço os sacos 

plásticos com os resíduos varridos devem ser removidos das vias públicas e devidamente destinados 

ao local indicado pela SEMMA/PK; 

3.2.5. Os lutocares deverão estar limpos e desinfetados no inicio de cada jornada de trabalho; 

3.2.6. Chegando ao setor para o qual foi escalada, a equipe deverá iniciar a varrição do 

trecho por um dos lados da via e, somente após completá-lo, passará a varrer o outro. Este 

procedimento visa reduzir o risco de acidentes ao atravessar as vias; 

3.2.7. Ao completar a capacidade do saco plástico colocado no bojo do lutocar, ele deverá ser 

retirado e imediatamente amarrado para evitar que os detritos derramem. Em seu lugar, deverá 

ser posicionado um novo saco, permitindo que a operação de Varrição continue; 

3.2.8. Para execução dos serviços são necessários: garis, veículo para o transporte de 

funcionários, incluindo ferramentas e utensílios para a execução dos serviços vassoura, vassourão, 

lutocares, pá, enxada, rastelo, sacos de lixo e outros equipamentos necessários; 

 
3.3. DOS DEMAIS SERVIÇOS 

3.3.1. A atividade de Limpeza de Praças, Feiras Livres e Eventos Públicos deverá começar ás 

05:00 (cinco) horas da manhã, podendo este horário ser alterado caso haja verificado a 

necessidade pela parte contratante; 

3.3.2. Tal serviço consiste em limpar todo o local recolhendo resíduos, varrendo, limpando os 

arredores tanto quanto mesas, cadeias, tendas, palanques, banheiros, estruturas e bens públicos 

quando solicitado; 

3.3.3. Por fim, todo o Lixo Público retirado deve ser ensacado e destinado ao local de descarte 

indicado pela SEMMA/PK; 

 
4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O objeto do Contrato será recebido pela Contratante quando perfeitamente executado de 

acordo com as condições contratuais e demais documentos que fizeram parte do ajuste, nestes termos: 

a) Provisoriamente, pelo responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

Contratado; 
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b) Definitivamente, pelo responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA no prazo de 

até 90 (noventa) dias da comunicação escrita do Contratado, após verificação criteriosa do 

cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Regido subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/02 e 

justificado pela Lei Nº 12.305/2010; 

Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017; 

 
6. DA FONTE DE RECURSOS 

0120001.185420142.087 – LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE 

ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 33903900000 – 

15300000000, Ficha 319. 

 
7. DO VALOR 

7.1. O PREÇO TOTAL máximo que o Município de Presidente Kennedy/ES se dispõe a pagar pelo 

contrato decorrente desta licitação é de 4.845.933,81 (quatro milhões oitocentos e quarenta e cinco 

mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos) conforme descriminado no Projeto Básico. 

7.2. As justificativas para quaisquer divergências existentes entre os quantitativos levantados nos 

projetos e lançados na Planilha Orçamentária se encontram no Projeto Básico. 

 
8. DO PRAZO E BASE DE PREÇOS 

8.1. O seguinte contrato terá a duração de 12 (doze) meses, podendo este ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitado a 60 (sessenta) meses, em acordo com o Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 

21 de Junho de 1993; 

8.2. A data base das planilhas orçamentárias constantes no Projeto são: 

8.2.1. SELIC mês de janeiro; 

8.2.2. FIPE mês de março; 

8.2.3. PMVV/ Localix Contrato nº 042/2018; 

8.2.4. SCO-RIO 2018 

 
9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.1. O Secretário Municipal de Meio Ambiente indicará servidores aptos tecnicamente para 

comporem a Equipe de Fiscalização do Contrato; 

9.2. A Equipe de Fiscalização do Contrato se dividirá em três partes, Gestor do Contrato, 

Responsável Técnico, e Fiscal do Contrato, podendo ter mais de um nome indicado para cada uma 

dessas partes; 

9.3. Fica incumbido e Equipe de Fiscalização do Contrato o acompanhamento da execução dos 

serviços, verificando se os mesmos estão em conformidade com o estabelecido no Contrato; 
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9.4. A Equipe de Fiscalização do Contrato terá os poderes de paralisar no todo ou em parte os 

serviços do jeito que julgar necessário, para impedir ou preterir o pessoal da contratada em qualquer 

nível funcional quando for constatado erro grave de execução e desobediência ostensiva a estas 

especificações e quando se verificar incompatibilidade por incompetência ou comportamento 

inconveniente; 

9.5. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, 

devendo ser exercidos por um representante da Administração, o Fiscal de Contrato devidamente 

nomeado, especialmente designado na forma dos Artigos 67 e 73 da Lei Federal nº. 8.666/93 e do art. 

6º do Decreto Federal nº. 2.271/97 servidor público com conhecimentos técnicos suficientes para 

desempenho desta função, que deverá atestar a prestação dos serviços, sem o qual não serão 

permitidos quaisquer pagamentos; 

9.6. Compete também a Equipe de Fiscalização do Contrato formalizar Observações, Advertências, 

Notificações ou qualquer outro tipo de comunicação formal entre a contratada e a contratante; 

9.7. A empresa licitante será obrigada as suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na 

execução dos serviços, objeto do contrato, bem como, será responsável integralmente por danos 

causados ao Município de Presidente Kennedy e a terceiros, decorrentes de sua imprudência, 

negligência e/ou omissão; 

9.8. Equipe de Fiscalização do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados; 

9.9. Ressalta-se a IN 05 do Ministério do Planejamento para nortear a Equipe de Fiscalização. 

 
10. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. As medições de cada um dos serviços a serem executados serão realizadas DIARIAMENTE pela 

equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, e abrangerão o período a 

partir do primeiro dia e até o último dia de cada mês. No último dia de cada mês os quantitativos de 

cada um dos serviços efetivamente executados serão somados e esses somatórios das quantidades 

obtidas serão levados em consideração para efeito de medição e pagamento. Caso não haja o consenso 

em relação a algum dos valores de uma medição mensal, o valor incontroverso deverá ser 

regularmente liberado para efeito de emissão da documentação de cobrança pela Contratada, 

enquanto o controverso será levado em consideração na próxima medição se esse for julgado um valor 

devido; 

10.2. Caso não haja o consenso em relação a algum dos valores de uma medição mensal, o valor 

incontroverso deverá ser regularmente liberado para efeito de emissão da documentação de cobrança 

pela Contratada, enquanto o controverso será levado em consideração na próxima medição se esse for 

julgado um valor devido; 

10.3. Os pagamentos das medições aprovadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMMA, ocorrerão até o 30º (trigésimo) dia após a emissão da Nota Fiscal dos serviços prestados, 

devidamente atestada pelos GESTORES/FISCAIS do Contrato; 

10.4. Os pagamentos serão efetuados nos termos definidos pela Instrução Normativa SFI 001/2013 

aprovada pelo Decreto Municipal n° 79/2013 e mediante a apresentação dos seguintes documentos à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA: 

 Primeira Fatura: 
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a) Matrícula dos serviços junto ao INSS; 

b) Prova de recolhimento junto ao FGTS; 

c) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada, e respectiva folha de pagamento de pessoal da mão 

de obra empregada na execução dos serviços contratados; 

d) Nota Fiscal dos serviços; 

e) Certidão negativa ou prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de Presidente 

Kennedy/ES, devidamente válida; 

f) Certidão negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a 

empresa, devidamente válida; 

g) Guias de recolhimento do PIS e COFINS; 

h) Certidões de Regularidade Fiscal com o INSS e FGTS, expedidas pelos órgãos competentes no 

âmbito das jurisdições e suas sedes, devidamente válida; 

i) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente válida; 

j) Certidão de Regularidade referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, através de 

Certidão expedida pela Receita Federal, devidamente válida; 

k) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada e empresa, devidamente 

válida; 

l) Qualquer outro documento que a contratante julgue necessário. 

 Demais Faturas: 

a) Prova de recolhimento junto ao FGTS; 

b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada, e respectiva folha de pagamento dos serviços; 

c) Nota Fiscal dos serviços; 

d) Certidão negativa ou prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de Presidente 

Kennedy/ES, devidamente válida; 

e) Certidão negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada 

a empresa, devidamente válida; 

f) Guias de recolhimento do PIS e COFINS; 

g) Certidões de Regularidade Fiscal com o INSS e FGTS, expedidas pelos órgãos competentes no 

âmbito das jurisdições e suas sedes, devidamente válida; 

h) Cópia da folha de pagamento de pessoal da mão de obra empregada na execução dos serviços 

contratados; 

i) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente válida; 

j) Certidão de Regularidade referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, através de 

Certidão expedida pela Receita Federal, devidamente válida; 

k) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada e empresa, devidamente 

válida; 

l) Qualquer outro documento que a contratante julgue necessário. 

 Última Fatura: 

a) Prova de recolhimento junto ao FGTS; 

b) Cópia autenticada da GRPS específica, quitada, e respectiva folha de pagamento dos serviços; 

c) Nota Fiscal dos serviços; 

d) Certidão negativa ou de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de Presidente 

Kennedy/ES, devidamente válida; 

e) Certidão negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada 

a empresa, devidamente válida; 
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f) Guias de recolhimento do PIS e COFINS; 

g) Certidões de Regularidade Fiscal com o INSS e FGTS, expedidas pelos órgãos competentes no 

âmbito das jurisdições e suas sedes, devidamente válida; 

h) Termo de Recebimento Provisório emitido pelo Contratante, que deverá ser requerido pela 

Contratada e fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação; 

i) Cópia da folha de pagamento de pessoal da mão de obra empregada na execução dos serviços 

contratados; 

j) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente válida; 

k) Certidão de Regularidade referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, através de 

Certidão expedida pela Receita Federal, devidamente válida; 

l) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada e empresa, devidamente 

válida; 

m) Qualquer outro documento que a contratante julgue necessário. 

 
10.5. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à Contratada 

para correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da 

data do pagamento, por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros; 

10.6. O Município poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem 

devidas pela Contratada; 

10.7. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar a 

Contratante; 

b) Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município, por conta do estabelecido em 

contrato; 

c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas. 

 
10.8. Havendo atrasos de pagamento de medições, em valores totais ou parciais, esses valores serão 

atualizados financeiramente, calculados com base na variação do IPCA "pro-rata-die", desde a data 

final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. Em não se 

conhecendo o número do IPCA daquele mês, utilizar-se-á o último conhecido para aquele mês; 

10.9. Da mesma forma, em havendo antecipações de pagamento anteriormente à data de 

adimplemento de cada parcela, dela deverá ser descontado o valor correspondente ao cálculo com 

base na variação do IPCA "pro-rata-die", desde a data do efetivo pagamento até a data final do 

período de adimplemento; 

10.10. Com vistas a agilizar o procedimento, é necessário que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) 

tragam consignadas o nº do processo que originou a contratação, o nº do contrato, o nº do empenho 

utilizado para pagar a empresa, e dados bancários, com indicação do banco, agência e conta; 

10.11. É expressamente vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços; 

10.12. Somente serão pagos os serviços executados conforme demanda feita pela contratante, não 

sendo mensurado nos cálculos de pagamento os serviços que não forem previamente solicitados ou 

autorizados pela contratante; 

10.13. Serão contabilizados em unidades para fins de pagamento os serviços executados de acordo 

com a disposição a seguir: 

a) Varrição manual diária (Km-Eixo); 
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b) Capina e Raspagem de linha d’água (m²); 
c) Roçagem e Limpeza de interior (Mutirão) (HH); 
d) Caiação de Meio-Fio (m/Sarjeta); 
e) Coleta de Resíduo de Varrição e Capina (HH); 
f) Caminhão Pipa (HH); 
g) Retroescavadeira (HH). 

 
10.14. A contratante se dispõe a pagar somente pelo valor dos serviços usados, não sendo esta 

obrigada a arcar com toda a carga horária de serviço prevista em Convenções Coletivas, ou seja, 

independente do quantitativo de funcionários contratados pela parte contratada, a contratante 

pagará somente pelas horas de serviços prestadas, não sendo responsável em arcar com o tempo 

ocioso dos funcionários ou equipamentos da parte contratada; 
 

10.15. O tempo decorrente do deslocamento da equipe de trabalho até o lugar da prestação de 

serviço, exceto o caminhão pipa e a retroescavadeira, não será contabilizado como hora trabalhada, 

consequentemente não entrando no cálculo de medição de serviços executados; 
 

10.16. Imediatamente após executada a prestação de serviços, o tempo de deslocamento da equipe de 

trabalho até a base, ou outro local de trabalho não será contabilizado como hora trabalhada, 

consequentemente não entrando no cálculo de medição de serviços executados, exceto o caminhão 

pipa e a retroescavadeira; 
 

10.17. O Tempo em que a equipe de trabalho ficar parada, como horário de almoço ou quaisquer 

outras pausas feitas para lanches, cafés ou descanso, não serão contabilizadas como hora trabalhada, 

consequentemente não entrando no cálculo de medição de serviços executados, exceto o caminhão 

pipa e a retroescavadeira; 
 

11. DA METODOLOGIA DO PAGAMENTO 

11.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO PAGAMENTO 

11.1.1. O pagamento referente aos serviços prestados pela licitante deverá ser efetuado 

mensalmente; 

11.1.2. A licitante deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica acompanhada de relatório do 

serviço prestado do referido mês; 

11.1.3. O pagamento deverá ser efetuado após conferência e aceite do Fiscal de Contrato da 

execução dos serviços do referido mês (RELATÓRIO E ATESTO); 

11.1.4. Em nenhuma hipótese será realizado o pagamento mensal com certidões vencidas; 

11.1.5. A PMPK poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhes 

forem devidas pela licitante; 

11.1.6. A critério da PMPK poderão ser descontados dos pagamentos devidos a licitante 

eventuais valores relativos a multas, indenizações ou outras de responsabilidade da licitante; 

11.1.7. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas à 

licitante para correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em 

postergação da data do pagamento, por igual número de dias, sem que isto gere encargos 

financeiros; 

11.1.8. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos: 
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 Requerimento/ Solicitação de Pagamento (primeira folha dentro do processo); 

 
CAPA 01 – Documentos Administrativos Referentes ao Contrato 

 
 Cópia do Contrato; 

 Cópia da Ordem de Serviço; 

 Cópia da ART do responsável Técnico da Empresa; 

 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CREA-ES) do responsável técnico da obra; 

 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CREA-ES) da empresa executora da obra; 

 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) CREA-ES; 

 Licenças Ambientais Pertinentes; 

 Seguro/Garantia do Contrato; 

 
CAPA 02 – Certidões de Regularidade 

 
 Certidões Negativas de Débitos com a Fazenda da União; 

 Certidões Negativas de Débitos com a Fazenda do Estado do Espírito Santo; 

 Certidões Negativas de Débitos com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy; 

 Certidões Negativas de Débitos com a Fazenda dos Municípios que a Sede da Empresa; 

11.1.8.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, 

prejudicar a Contratante; 

11.1.8.2. Inadimplência de obrigações da licitante para com o Município, por conta do 

estabelecido em contrato; 

11.1.8.3. Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas. 

11.1.9. Com vistas a agilizar o procedimento, é necessário que a(s) Nota(s) Fiscal(is) tragam 

consignadas o nº do processo que originou a contratação, o nº do contrato, o n° do empenho 

utilizado para pagar a empresa, e dados bancários, com indicação do banco, agência e conta. 

11.1.10. É expressamente vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação 

dos serviços. 

11.2. DO PROCEDIMENTO 

11.2.1. A requerente deverá DIGITALIZAR TODOS OS DOCUMENTOS necessários para realizar 

o pedido de pagamento EM UM ÚNICO ARQUIVO EM FORMATO (PDF) e enviar para o e-mail 

da SEMMA/PK <semma@presidentekennedy.es.gov.br>; 

11.2.2. A requerente deverá protocolizar o pedido de pagamento no setor de protocolo da 

PMPK, se atentando ao fato de que todos os documentos protocolados devem ter sido 

previamente digitalizados em um único arquivo digital, em formato de (pdf) e enviado ao e- 

mail da SEMMA, conforme descrito no item ‘7.2.1.’; 

11.2.3. O processo deverá ser protocolado com o nome da empresa e o número da medição 

solicitada. Ex.: “Nome da Empresa" requer 1ª Medição. 

11.2.4. A requerente deverá no pedido de pagamento, evidenciar o nome da empresa, CNPJ, o 

número do contrato, número de empenho, o valor a ser pago pelos serviços executados e o mês 

em que os serviços foram executados; 

11.2.5. Ficam determinado os seguintes documentos como pré-requisitos para a realização do 

pagamento, os mesmo deverão ser preferencialmente organizados em acordo com o 

determinado abaixo: 
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 Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas; 

 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

 
CAPA 03 – Documentos Trabalhistas 

 
 Lista de Todos os Funcionários contratados pelo contrato nº 000/2020, contendo o Nome 

Completo, Situação, Valor Total do Salário Ticket Alimentação/Refeição, Função, Data de 

Entrada na Empresa (Contratação) e Data de Saída (Demissão), semelhante tabela abaixo; 

 
Nº 

 
Nome Completo 

 
Situação 

 
Função 

 
Salário 

 
Ticket 

Data de 

Entrada na 

Empresa 

Data de Saída 

na Empresa 

01 Fulano de Tal Demitido Gari R$ 

1.450,00 

R$ 

450,00 

25/08/19 29/09/19 

02 Fulano de Tal Admitido Gari R$ 

1.450,00 

R$ 

450,00 

25/08/19 - 

03 Fulano de Tal Admitido Gari R$ 

1.450,00 

R$ 

450,00 

28/08/19 - 

 
 Ponto dos Funcionários 

 Documentos comprobatórios da realização do pagamento do salário dos funcionários; 

 Documentos comprobatórios da realização do pagamento do ticket dos funcionários; 

 Protocolo de envio SEFIP; 

 SEFIP; 

 INSS Competência da Medição; 

 
CAPA 04 – Documentos Referente à Medição 

 
 Tabela de Valores (Boletim de Medição); 

 Documentos Referente a Medição (Tabelas e Valores); 

 Fotos Impressas Comprovando a Execução dos Serviços (cerca de 06 fotos de cada 

serviço); 

 Mídia Digital contendo todas as fotos dos serviços executados no referido mês; 

 
CAPA 05 – Documentos Posteriores a Protocolização 

 
 Nota Fiscal Eletrônica; 

 
 

12. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 

12.1. OBRIGAÇÕES GERAIS 

Constituem-se obrigações da licitante, sem a essas se limitar, além das previstas em lei e nas normas 

aplicáveis, as obrigações que se seguem: 

12.1.1. Executar os serviços de acordo com o contrato; 
12.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos serviços nos termos da 
legislação vigente e exigências contidas neste Termo de Referência, observadas as 
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especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, 
fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante; 
12.1.3. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos veículos, e 
materiais reservando a licitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões 
especificados; 
12.1.4. Manter-se durante a toda execução contratual com as condições de habilitação e 
qualificação exigidas; 
12.1.5. A licitante, independentemente da atuação do Fiscal de Contrato, não se eximirá de 
suas responsabilidades quanto à prestação dos serviços, responsabilizando-se pelo fiel 
cumprimento das suas obrigações; 
12.1.6. Arcar integralmente com todos custos decorrentes da prestação das atividades; 
12.1.7. Responder como única responsável durante toda execução contratual pelos atos 
praticados pelo seu pessoal e pelo uso de seus equipamentos, excluídos a Municipalidade de 
quaisquer reclamações ou indenizações; 
12.1.8. A licitante será responsável por quaisquer danos e/ou acidentes que houver no 
decorrer da prestação dos serviços, tendo que arcar por si só com o ressarcimento eventual de 
danos materiais e/ou pessoais causados a seus empregados e a terceiros, excluída a 
municipalidade de quaisquer reclamações ou indenizações; 
12.1.9. Na ocorrência de sinistro envolvendo os veículos e/ou equipamentos da licitante, será 
da licitante a responsabilidade pelas comunicações, em tempo hábil, aos Órgãos Oficiais 
competentes a conhecer o ocorrido, tais como: Delegacias Policiais, Polícia Militar, Solicitações 
de BRAT (Boletim de Registro de Acidente de Trânsito) e outras medidas que, no caso concreto, 
se façam necessárias, bem como a prestação de socorro às eventuais vítimas; 
12.1.10. A licitante deverá ressarcir quaisquer indenizações eventualmente pagas a 
terceiros por danos materiais ou pessoais sofridos em sinistros, em caso de culpa por parte de 
condutores empregados da licitante, nos valores que excedam ao montante previsto em 
cláusula específica constante da apólice de seguro; 
12.1.11. A licitante será responsabilizada pelo transporte de seus funcionários, e de 
terceiros ou de cargas de forma irregular nos veículos. A inobservância a esta proibição 
facultará a aplicação das medidas legais cabíveis; 
12.1.12. A licitante deverá as sumir as responsabilidades previstas e exigidas em Lei, em 
caso de eventual ocorrência de acidente de trabalho, providenciando as medidas que se 
fizerem necessárias, em tempo hábil, assim como, comunicando a ocorrência ao Fiscal do 
Contrato; 
12.1.13. A contrata se obrigará as suas expensas, a manutenção dos caminhões, 
correções ou reposições de peças defeituosas, o fornecimento de transporte, alojamento e 
alimentação para os motoristas, que por ventura se fizer necessário em caso de anormalidades 
com o transporte; 
12.1.14. Providenciar por suas custas, apoio para dar assistência a seu veículo e/ou 
pessoal, quando se fizer necessário; 
12.1.15. O pagamento do salário dos funcionários da empresa licitante, assim como 
seus respectivos encargos sociais e outras obrigações trabalhistas ficarão a cargo da licitante; 
12.1.16. O óleo combustível, lubrificantes, pneus, seguro e demais itens necessários ao 
funcionamento e desempenho dos veículos ficarão por conta da licitante; 
12.1.17. Os motoristas deverão ser habilitados, conforme exige o Código Nacional de 
Trânsito e serem instruídos a fazer os serviços com qualidade e maestria; 

 
12.2. OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS 

12.2.1. Manter os veículos e equipamentos durante toda a execução contratual em perfeito 
estado de conservação; 

mailto:semma@presidentekennedy.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rodovia ES 162, Santana Feliz, Presidente Kennedy, Espírito Santo – CEP: 29350-000 

Fone: (28) 3535-1255 / E-mail: semma@presidentekennedy.es.gov.br 

 

 

12.2.2. Realizar a limpeza dos veículos envolvidos nas atividades semanalmente; 
12.2.3. Separar os resíduos coletados e destina-los em lugar correto indicado pela Equipe  de 
Fiscalização do Contrato; 
12.2.4. Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade 
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias; 
12.2.5. Deixar as ruas limpas, removendo a areia, folhas e demais resíduos com os garis de 
varrição; 

 
12.3. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

12.3.1. Assumir todos os encargos legais (previdenciários, trabalhistas, sociais) e judiciais e 
por todas as despesas decorrentes do fornecimento do serviço, objeto desta contratação; 
12.3.2. Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e seus Anexos; 
12.3.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas os pré-requisitos presentes neste TR; 
12.3.4. Arcar com todas as obrigações trabalhistas estabelecidas por Convenção Coletiva ou 
Acordo Coletivo de Trabalho junto a seus funcionários e de seus terceirizados; 
12.3.5. Cumprir a legislação trabalhista previdenciária e social, inclusive no que se refere à 
jornada de trabalho e ao pagamento de salário no prazo da lei; 
12.3.6. Os empregados que estiverem designados para os serviços, terão vínculo empregatício, 
exclusivamente, com a licitante, que será também a única responsável pelo pagamento de seus 
honorários, recolhimento de todos os tributos e encargos sociais previstos na legislação 
trabalhista, previdenciária, e demais normativos da categoria que estejam em vigor; 
12.3.7. A licitante deverá comprovar o vínculo empregatício dos seus empregados, destacados 
para a prestação dos serviços, de acordo com a CLT, manter atualizados os registros nas 
carteiras de trabalho e previdência social (CTPS) e apresentar a documentação 
comprobatória ao FISCAL do contrato, sempre que solicitado; 
12.3.8. À licitante serão vedados, sob pena de rescisão e aplicação de penalidade cabível, a 
divulgação e o fornecimento de dados e informações, referentes à prestação dos serviços do 
objeto do Contrato; 
12.3.9. A licitante não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, 
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos 
serviços prestados e em quaisquer operações de desconto bancário. 

 
13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1. As Empresas vencedoras devem se manter hábeis quanto à documentação exigida durante 

toda a execução contratual, incluindo possíveis prorrogações que se fizerem necessária. 

13.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome da licitante, 

válida na data de sua apresentação; 

13.3. Será(ão) inválida(s) a(s) Certidão(ões) que não apresentar(em) rigorosamente a situação 

atualizada da empresa, conforme Resolução n° 266/79, do CONFEA; 

13.4. Prova de inscrição e/ou registro do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s), junto à 

entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo), válida na data da apresentação da proposta; 

13.5. Comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços de maior relevância 

pertence(m) ao quadro permanente da empresa, de acordo com a legislação vigente, sendo eles 
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assim definidos: Varrição, Capina e Roçagem; 

13.6. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível para os 

serviços constantes no item acima, ficando estes itens definidos como as parcelas de maior relevância, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei n.º 8.666/93. Esta comprovação se dará mediante 

apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) do(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) 

pela empresa, devidamente acompanhada(s) dos respectivos Atestado(s) expedido(s) por entidades de 

direito público ou privado; 

13.7. A Certidão de Acervo Técnico - CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte 

das atribuições legais do profissional; 

13.8. O profissional deverá fazer parte do quadro permanente da empresa licitante na data de 

apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta, na condição de: 

a) empregado; 

b) sócio; 

c) diretor, ou; 

d) autônomo, com contrato de prestação de serviços devidamente registrado e/ou Certidão 

emitida pelo CREA e/ou CAU onde conste(m) o(s) profissional(is) como Responsável(is) Técnico(s), 

válida na data da apresentação da proposta; 

13.9. O(s) profissional(is) detentor(es) da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), deverá(ão) 

integrar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços ora licitados; 

13.10. Declaração de Vistoria e Comparecimento na visita técnica ou de conhecimento dos locais 

onde serão prestados os serviços. 

 
14. REQUISITOS EXIGIDOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
14.1.1. DAS LICENÇAS 

14.1.1.1. A vencedora deve apresentar Licença Ambiental de Coleta e Transporte 

Rodoviário de Resíduos; 

14.1.1.2. A Base da empresa deverá ser devidamente licenciada no Município de 

Presidente Kennedy; 

14.1.1.3. Outorga ou Dispensa do Órgão Responsável para captação de água. 

 
14.1.2. DA APTIDÃO TÉCNICA E EXPERIÊNCIA 

14.1.2.1. A empresa licitante deverá indicar um responsável técnico ou mais para 

acompanhar a execução das atividades em questão, devendo este(s) ser(em) apto(s) a 

realizar as determinadas funções e emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

14.1.2.2. O profissional indicado deverá ser registrado em seu respectivo Órgão de 

Classe, possuindo todas as atribuições necessárias para execução total dos serviços, com 

experiência comprovada por Certidão de Acervo Técnico – CAT; 

14.1.2.3. Comprovação da licitante de que o responsável técnico indicado possui 

vinculação com a empresa, podendo esta vinculação ser do tipo: Empregado, Sócio, Diretor 

ou Responsável Técnico, simplesmente; 

 
14.2. DOS VEÍCULOS 
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14.2.1.1. Todos os veículos usados para a execução das atividades referentes a este 

contrato devem ser novos, tendo sua data de fabricação em ano especificado na composição 

de custo do Projeto Básico ou em data superior; 

14.2.1.2. Todos os veículos que estiverem envolvidos nas atividades de transporte de 

resíduos devem apresentar cópia Licença Ambiental de Coleta e Transporte Rodoviário de 

Resíduos dentro do veículo em todo momento que estiverem prestando serviço para a 

contratante; 

14.2.1.3. Todos os motoristas devem conter a cópia de documentação de seus cursos e 

pré-requisitos exigidos para sua função nos veículos que operarem em todo momento que 

estiverem prestando serviço para a contratante; 

14.2.1.4. Os veículos deverão ser abastecidos fora do horário da prestação de serviço, 

onde durante o período de prestação de serviço os mesmos deverão estar sempre operantes; 

14.2.1.5. Toda a manutenção do veículo, calibragem, troca de óleos e quaisquer 

atividades relacionadas à manutenção deverão ser feitas fora do horário da prestação do 

serviço; 

14.2.1.6. Apresentar cópia da documentação em dia de todos os veículos que prestarem 

serviços a PMPK por meio do contrato que se originará deste Termo de Referência; 

14.2.1.7. Todos os veículos utilizados no transporte deverão ter cobertura de seguro 

contra terceiros e pessoal a seus funcionários; 

14.2.1.8. Todos os custos operacionais serão de responsabilidade de licitante; 

 
14.3. DO PESSOAL 

14.3.1.1. Todos os funcionários da empresa deverão ser habilitados para realizar suas 

determinadas funções, e ter experiência na área de atuação, apresentando perícia e maestria 

em suas atribuições e serem treinados periodicamente; 

14.3.1.2. A PMPK poderá a qualquer momento exigir a substituição de funcionários da 

parte licitante que não estejam agindo adequadamente em acordo com a conduta exigida 

nas atividades; 

14.3.1.3. Todos os funcionários envolvidos nas atividades regidas por este TR deverão 

ter seus Equipamentos de Proteção Individual – EPIs adequados para o exercício de suas 

funções. 

14.3.1.4. Os EPIs e as despesas oriundas da aquisição destes ficarão a cargo da empresa 

licitante, onde a qualidade dos EPIs deverá passar por uma análise de aceite feita pelo Fiscal 

de Contrato; 

14.3.1.5. Os salários e benefícios utilizados para confecção dos preços unitários deverão 

obedecer rigorosamente às convenções coletivas de cada categoria; 

14.4. DOS EQUIPAMENTOS 

14.4.1.1. A licitante deverá ter todos os equipamentos que se fizerem necessários para o 

bom desenvolvimento das atividades, munindo cada funcionário com os equipamentos 

exigidos pela contratante; 

14.4.1.2. Em casos de anormalidades e acidentes, a empresa licitante deverá arcar com 

todos os custos operacionais, equipamentos e mão de obra que se fizerem necessários para 

solucionar as anormalidades e problemas; 
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14.5. DA PARTE FINANCEIRA 

14.5.1. A parte contratada deverá comprovar que têm capital de giro suficiente em conta 

para dar inicio a prestação dos serviços; 

14.5.2. A parte contratada deverá emitir documento de garantia do contrato; 

 
15. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

15.1. As licitantes interessadas em participar do ceirtame deverão apresentar suas propostas na em 

Planilhas Orçamentárias elaboradas de acordo com as específicações, unidades e quantidades 

constantes no Anexo II – Projeto Básico; 

 
16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. Os casos omissos, não previstos no Edital, serão solucionados pela Comissão Permanente de 
Licitação; 
16.2. O Município de Presidente Kennedy/ES reserva-se ao direito de revogar ou anular a Licitação, 
bem como de não aceitar os serviços que não se enquadrarem dentro das especificações exigidas; 
16.3. A licitante vencedora responsabilizará por eventuais danos que vierem causar ao Município de 
Presidente Kennedy ou a terceiros, seja por ato próprio, seja por ato de seus empregados e/ou 
prepostos, decorrentes da execução do objeto da licitação; 
16.4. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do Edital 
e seus anexos deverá ser feito diretamente no Setor de Licitação desta Prefeitura, podendo ser através 
de e-mail <licitação@presidentekennedy.es.gov.br> ou pelo telefone (28) 3535 1917, até 24 horas 
antes da abertura do procedimento licitatório; 
16.5. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da Comarca  de 
Presidente Kennedy, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja; 
16.6. Integram o presente Termo de Referência às especificações do Objeto; 
16.7. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expeça-se o Edital, que será publicado 
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, no quadro geral de avisos da Prefeitura e disponibilizado 
no site <www.presidentekennedy.es.gov.br>; 
16.8. Após assinada a ordem de serviço, a parte contratada terá um prazo máximo de até 05 (Cinco) 
dias úteis para inicializar a prestação dos serviços. 

 
 
 

Kaio Guimarães Acha 
Engenheiro Ambiental e Sanitarista 
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