
 

TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇO 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo a contratação de empresa para a execução dos serviços especializados em 
eliminação de pragas urbanas sinantrópicas (ratos e insetos), para atcndcr as demandas das Unidades 
Escolares da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação se justifica pelo atual quadro de infestação observado nas diversas unidades 
prediais da Educação, considerando ademais que não há registros sobre se teria havido, em qualquer 
tempo, o cuidado geral das unidades, com vistas à eliminação e ao controle das pragas sinantrópicas. 

2.2. As especificações e quantidades estimadas foram obtidas através das análise das Unidades e 
verificação da necessidade urgente da execução do serviço em todas as prédios vinculados à Secretaria 
de Educação. 

3. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

a) a Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas 
e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto no Termo de Referência. 

b) a Contratada deverá dispor de profissionais capacitados para a execução dos serviços de modo 
a assegurar a garantia dos produtos/serviços. 

c) o prazo da execução dos serviços será de, no máximo, 40 (quarenta) dias a contar da emissão 
da Ordem de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma de execução a seguir. 

 Período 

Setor 1 0 ao 100 dia 11 0 ao 20 0 dia 21 0 ao 300 31 0 ao 400 
Pólo 1      

Pólo 11      

Pólo 111      

Pólo IV      

Total:    
d) A Contratada deverá executar os serviços no horário de 8:30hs às 17:00hs, de segunda a 

sexta-feira, de acordo com as datas pré-agendadas com o fiscal do contrato: 

e) Cabe a contratada arcar com todos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, 
tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 



 

D A contratada deverá efetuar os serviços observando o cronograma de execução, que poderá ser 
alterado, de acordo com as necessidades da administração. 

3.2. Dos locais da prestação do serviço e da medição das áreas: 

 PÓL0 1  

UNIDADES ESCOLARES ENDEREÇOS M2 POR ESCOLA 

E.M. José Bento Ribeiro Dantas Estrada D. Azevedo km 21 MANGUINHOS 2.691 m 2 

E.M. António Alípio da Silva Estrada da Colina s/ng - GERIBÁ 1.892 m? 

E.M. Emígdio Gonçalves Coutinho Trevo da Ferradura, s/n2 • CENTRO 3.114 m 2 

E.M. Nicomedes Theotônio Vieira Est. de Búzios- s/ne - MANGUINHOS 3.576 m 2 

C. M. Paulo Freire Rua A, s/n e - CENTRO 2.543 m 2 

E.M. Prof. Darcy Ribeiro Estrada da Usina s/n2 - CENTRO 5.096 m 2 

 PÓL0 II  

E.M. Prop Eliete Mureb de Araújo Goés Est. de José Gonçalves ne 85- José Gonçalves 
3.392 m 2 

E. M. Regina da Silveira Ramos Vieira Loteamento Aguas Claras - s/n - SÃO JOSÉ 3.620 m 2 

E.E.Mz Prof Eulina de Assis Marques Est. de Búzios, Km 19 - São José 3.774 m2 

E.M. José Pereira Neves Júnior Estrada José B. R. Dantas s/n e-Cem Braças 1.896 m 2 
Creche Municipal Ernestina Quintanilha R Progresso, perto da praça, Cem Braças  

Creche Ivonete Costa Trindade Rua: Gaspar João dos Reis, 760 — Cem 
Braças 

 

 PÓL0 III  

UNIDADES ESCOLARES ENDEREÇOS M2 POR ESCOLA 

E.M. João José de Carvalho Estrada da Rasa s/n@- RASA 7.600 m 2 

E.M. Prof  Ciléa Maria Barreto Estrada da Rasa s/ng -RASA 3.456 m 2 

E. M. Manoel António da Costa Estrada da Rasa s/n2—RASA 2.470 r-n 2 

C.E.M. Marly Quintanilha Alto da Rasa s/n e . — RASA 2.344 m 2 

INEFI Av. José B. R. Dantas, 276 - RASA 1.290 m 2 

 PÓL0 IV   

E, M. Prop Maria Rita Novellino Estrada da Rasa s/n (ao lado do PU)  2.197 m 2 

Creche Municipal Maria Amélia Rua Monte Verde s/ no da 
Cruzeiro Rasa 

Boa Vista, 1.127 m 2 



 

3.3. Produtos químicos a serem utilizados: 

a) Raticidas Anticoagulantes - Em dosagem única, devidamente acondicionadas em caixa de 
passagem; 

b) Inseticidas/Praguicidas - Para o controle de baratas, em forma de gel, inodoro; 

c) Praguicidas Líquidos - Para eliminação de baratas de esgoto, e outros insetos congéneres; 

d) Praguicidas em Pó - Para o controle de baratas e insetos rasteiros, para aplicação em locais que 
não sofrerão interferência humana imediata (varrição, lavagem, etc.); 

e) Cupinicida - Liquido, sem odor. Não será permitida a utilização de produtos químicos que 
contenham a substância Organofosforado. 

f) Clorpirifós - Conforme determinação da ANVISA, através da RDC no 206 de 23/08/2004. 

3.4. A contratada deverá tomar todas as providências recomendadas para que as químicas 
administradas não permaneçam latentes nos espaços nem deixem resíduos quimico-fisicos 
capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores c demais membros da comunidade escolares. 

4. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO: 

4.1. O serviço será fiscalizado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Educação, que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção apontada. 

4.2. As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios em 
nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne 
à execução do objeto do contrato. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

5.1. Os serviços deverão ser efetuados observando o Cronograma de Execução, sob pena de 
rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas neste Termo 
de Referência e no contrato; 

5.2. O prazo de vigência para execução do objeto será de 40 (Quarenta) dias. 

6. DAS OBRIGAÇÕES 

1 DA CONTRATADA 



a) Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações do Termo de Referência 
e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

c) Fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção individual e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à União ou a terceiros; 

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

f) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá; 

g) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração; 

h) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

i) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

 j) Não permitir a utilização do trabalho do menor; 

k) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

l) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

m) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

 1 0 do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993, 

n) Permitir o acompanhamento da execução por parle dos agentes da administração. 

 
11 - DA CONTRATANTE: 
a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 
acordo as determinações do Contrato, do Edital c seus Anexos, especialmente do Termo de 
Referência; 



b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

O e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
D Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, cm compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

g) Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio de representante especialmente 
designado. 

7. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração. 

8 - DA CONTRATAÇÃO 
 8.1 A contratação do objeto do presente Termo de Referência será formalizada por intermédio de termo 

de contrato, contendo todas a cláusulas e condições necessárias e suficientes para disciplinar a relação 
contratual, à luz do disposto nos arts. 55 e 62, da Lei 8.666/93; 

8.2 0 prazo de vigência da contratação será de até a conclusão certificada do serviço 40 (Quarenta) 
dias, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93 

8.3 0 prazo para a (s) empresa (s) vencedora (s) assinar (em) o Termo de Contrato é dc 5 (cinco) dias 
úteis, contado da convocação para a sua formalização; 

9. FORMA DE PAGAMEN'I'() 

9.1 Para efeito de pagamento, CONTRATADA encaminhará à Secretaria gestora do contrato 
faturamento, contendo nota fiscal, nota de empenho e certidões . 
9.2 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para às devidas 
correções. Nesse caso, o prazo começará a ser contado a partir da data de reapresentação da nota fiscal, 
sem incorreções. 



9.3 0 pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA 
no Banco correspondente. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as especificações do Termo; 

10.2. As despesas decorrentes da devolução/correção/substituição correrão por conta 
exclusiva do fornecedor, sem custos adicionais à CONTRATANTE; 

10.3. Qualquer erro de impressão em Nota Fiscal será de responsabilidade integral da 
CONTRATADA. A substituição deverá ocorrer sob pena cm não ser validada nos termos da 
Lei Específica, e, consequentemente, não sendo pago a despesa, enquanto durar tal 
impedimento; 

10.4. Os casos omissos neste Termo dc Referência de menor complexidade, serão dirimidos 
entre as partes (CONTRATANTE e CONTRATADA) através da Secretaria Municipal de 
Educação, desde que não resulte em prejuízos ao Interesse público e à Administração; enquanto 
aos que resultarem de maior complexidade, serão conduzidos à apreciação com emissão de 
parecer da Procuradoria Geral do Município e decisão do Ordenador de Despesa ou por ele 
determinado. 

Armação dos Búzios, 05 de março de 2021 

 

Servidor/Setor Responsável pela Elaboração 

 

Aceite da Ordenadora/Requisitante 


