
 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. OBJETO – DOTAÇÕES – MODALIDADE – VIGÊNCIA   
 

1.1 Conforme especificações abaixo:  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 
TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS (LIXO) RECICLÁVEIS NO 
PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. 
 
1.2 DAS DOTAÇÕES 

 
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.085.3390.00 1000 159/2018 Manutenção da coleta seletiva 
2.085.3390.00 121 290/2018 Manutenção da coleta seletiva 

 

 

1.3 DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO  

 

A presente licitação será na modalidade Tomada de Preços.  

 

1.4 VIGÊNCIA 

 

A vigência será de até 31/12/2018, podendo ser prorrogado por até 60 meses na forma da Lei 

e a critério da Administração.  

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO:  
 

A presente licitação justifica-se pela necessidade de se contratar empresa com 

especialidade na coleta seletiva de lixo reciclável, para o fim de iniciar um projeto 

na cidade para conscientização dos munícipes e prevenção ambiental.   
 

3. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO – LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

  
A prestação dos serviços deverá ser iniciada de forma imediata após a assinatura do 

contrato.  

 

O local de prestação dos serviços será nas dependências da Municipalidade, sendo 

que a destinação do lixo é por conta da contratada em local por ela indicado.  

  
 

3.1. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO 

 

O Contrato ou Ata de Registro de Preços, deverá ser formalizado no prazo de: 05 

(cinco) dias úteis.  
 

4. FORMA DE SOLICITAÇÃO e CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

  
4.1 O objeto será solicitado através de: Autorização de fornecimento/ordem de 

serviço.  

 

4.2 O objeto somente será recebido e considerado devidamente entregue se aceito 

pela Secretaria Solicitante, e se estiver de acordo com o que foi solicitado. 



5. PROPOSTA 

 

Serão desclassificadas as propostas que descumprirem o estabelecido no edital, bem 

como com valores acima do valor máximo previsto. 
 

6.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

O julgamento no processo será o de Menor preço por Item. 

 

7. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução do objeto, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal. 
 
8. GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO 

  
A prestação do serviço deverá observar todas as determinações legais, principalmente no que 

se refere à legislação ambiental.  

 

9. GARANTIA CONTRATUAL 

 

Não há.  

 

9.2 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

 

Cumprir fielmente as disposições do edital e contrato.  

 

10. AMOSTRA 

  
Não há necessidade da apresentação de amostras; 
 
11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. Ao Município é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre o objeto, que será exercida pelo Secretário Solicitante ou por fiscal de contrato 

designado. 

 

11.2.  No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos 

objetos/serviços fornecidos/prestados, os mesmos serão sumariamente rejeitados, 

sujeitando-se a contratada às penalidades previstas neste edital. 
 
 
 
Coronel Freitas (SC), 10 de julho de 2018. 

 

 

____________________________ 

DALBERTO BERNARDI 

Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos  


