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TERMO DE REFERENCIA 
PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E LIMPEZA. 

1. OBJETO E LEGISLAÇÃO 
1.1. 0 presente Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que darão 
ordem e forma à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 
1.2. Este Termo de Referência apresenta as demandas, orientações, especificações técnicas, quantificações e 
demais indicativos para contração de empresa especializada para prestação do serviço do objeto. 
1.3. LEGISLAÇÃO APLICADA. 
a) Constituição Federal/1988 (Trata da Administração Pública em seu Capitulo VII); 
b) Lei 10.520/02, de 17 de julho 2002; 
c) Lei Complementar n° 123/06, de 14 de dezembro de 2006 que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 147/2014, 155/2016; 
d) Subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, (Licitação e Contratos na 
Administração Pública) com suas alterações. 

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

2.1. 0 presente Termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de controle sanitário nas unidades a seguir: 

RMA 

USF SANTA MARIA 
1NHA 

7293607 
2309521 
2449390 USF VAZANTINHA 

3. PRAZO E LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Prazo de vigência do contrato  sell  de 12 meses a partir da validade da adesão da ata. 
3.2. Os serviços licitados deverão ser prestados no prazo máximo de 05 (cinco) dias após ordem de serviço 
nos locais designados pela Secretaria, no horário determinado pela Secretaria. 

4. FSCALIZALÇA0 DO CONTRATO 

4.1. A gestão e fiscalização deste contrato serão realizadas por um fiscal designando pela Secretaria. 
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5. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 

5.1. 0 pagamento será efetuado conforme padrão da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, ou 
seja, condicionado d. apresentação da comprovação de regularidade da empresa, até 300  (trigésimo) dia, após a 
sua certificação e demais exigérjcias pertinentes. 

6. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

6.1. Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações constantes no edital de origem. 
6.2. A licitação formada por 06 itens; 
6.3. Os valores estimados foram apurados mediante cotações realizadas através de preenchimento de 
planilha de custos, formação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado estadual. Estima-se um 
valor máximo a ser desembolsado de: 643.658,40 (seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e 
oito reais e quarenta centavos), equivalente a 30% dos itens de interesse, com adesão de 33% no item de 
limpeza de caixa d'agua. 
6.4. Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da contratada, que 
somente fará jus ao valor da aquisição dos serviços adquiridos. 
6.5. A Unidade Administrativa somente pagará aquela pelo serviço que formalmente for solicitado e 
fornecido. 

7. DA RESPONSABILIPADE CIVIL 
7.1. A Contratada reconhecerá que é a única e exclusiva responsável civil e criminal por danos ou prejuízos 
que vier a causar ao Contratante, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução do objeto, 
ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em serviço, correndo as suas expensas, 
sem quaisquer  Onus  para o Contratante, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam 
causar. 
7.2. Responsabilizar-se-á única, integral e exclusivamente pelo bom estado e boa qualidade dos serviços, 
respondendo perante a Administração do Contratante, inclusive órgão do poder público, por ocorrência de 
qualquer material contaminado, deteriorado ou de qualquer forma incorreta e/ou inadequados para os fins 
previstos. 

8. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA 
8.1. Natureza Jurídica: pessoa Jurídica. 
8.2. Atuação: Empresa deverá ter atuação na prestação de serviços objeto dessa licitação, ou seja, que sua 
atividade esteja enquadrada na CNAE especifica para a devida prestação dos serviços. 
8.3. Esta atuação não  sera  exigida como condição para contratação. 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.1. Comprovação de capacitação técnico-operacional de aptidão da licitante para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, demonstrado através de atestado (s) de capacidade 
técnica expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado (com firma reconhecida), comprovando ter 
o licitante prestado satisfatoriamente os serviços objeto dessa licitação. Não serão considerados atestados de 
capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de 
qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente, os atestados apresentados na licitação que deu 
origem a contratação servirão para everiguar a capacidade da empresa. 
9.2. Autorização para funcionamento, expedida pela Vigilância Sanitária. 

10. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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10.1. Os serviços a serem contratados se enquadram na classificação de serviços comuns e, sendo assim, a 
contratação que trata este Termo de Referência, poderá ocorrer através de adesão a ata de registro de pregos. 
10.2. A prestação dos serviços não gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de 
Serviços e cronograma de execução fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância 
a sua proposta e ao termo de referencia, observando a qualidade dos serviços. 
c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do 
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor 
designado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, para Secretaria Municipal de Saúde, 
quando solicitado; 
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 09:00h as 12:00 como 
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira, 
eventualmente podendo ser alterado para uso de produtos com restrições de circulação de pessoas e 
animais; 
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus 
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para perfeita 
execução do contrato; 
O Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos 
encargos trabalhistas, previdencidrios, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros 
correspondentes; 
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução ciszx contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da 
fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que  sera  responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, 
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade dos serviços contratados anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a 
regularização das faltas ou defeitos observados; 
c) Fornecer a qualquer tempo e com o  Maximo  de presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos; 
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser 
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 
e) Receber o objeto do contrato na forma do  art.  73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93. 

13. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. 0 recebimento do objeto deste Termo de Referência se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II 
e seus parágrafos, da Lei n° 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas: 
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13.1.1. Provisoriamente, no prazo de até 2 (dois) dias corridos a partir do atesto dos serviços, mediante 
termos próprios, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação 
prevista neste Termo de Referência, observado o disposto nos artigos 69, 73 e 76 da Lei n° 8.666/1993; 

13.1.2. Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório, mediante 
atesto de nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente aceitação, 
observados os artigos 69, 73 e 76 da Lei n° 8.666/1993. 

13.2. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as 
desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste Termo de Referência, será 
rejeitado, devendo ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias, quando se realizarão novamente as verificações 
de conformidade. 

13.3. Caso a substituição não ocorra em até 05 (cinco) dias, ou caso o novo serviço também seja rejeitado, 
estará A. empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita d. aplicação das sanções previstas em Lei. 

13.4. A Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento definitivo, submetendo as 
etapas impugnadas à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento 
necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do bem 
rejeitado correrão exclusivamente a expensas da Contratada. 

13.5. 0 recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do serviço 
prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos. 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

15 CONDIÇÕES GERAIS 
14.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Magalhães de Almeida/MA, fica a disposição para prestar 
quaisquer informações que visem elucidar eventuais dúvidas sobre qualquer um dos tópicos que compõe esse 
Termo de Referência. 

15. ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
Elaborado por: Equipe Técnica SMS. 

Magalhães de Almeida - MA, 16 de Setembro de 2021. 
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Thamires Albuquerque de Carvalho 
Secretaria Municipal de Saúde 

Prefeitura Municipal Magalhães de Almeida/MA 
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