TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO:
Locação de caminhão Jetway para serviço especializado na prestação de

Limpeza e Desobstrução de Redes Coletoras de Esgoto no município de Alto
Horizonte-Goiás.
2.

JUSTIFICATIVA:
Através das redes coletoras

é possivel levar o esgoto condominial,

comercial ou industrial para sua destinação ambientalmente correta onde será
devidamente tratado para posterior lançamento nos corpos hidricos, merecendo
portanto, constante manutenção, melhorias. Elaborando esse trabalho
preventivo visamos minimizar o atendimento e riscos de emergência como
extravasamentos, descartes irregulares, identificar ligação clandestinas, buscar
coletar 100 % de esgoto coletado e tratado separado da rede de galerias pluviais
e monitorar o deságüe nos mananciais evitando a contaminação e
assoreamento

dos

mesmos.

Estas

obras

por

terem

características

subterrâneas, sempre estando em contato com agentes altamente agressivos,
apresentarem dificuldades para uma execução com qualidade por sempre
estarem localizadas em córregos, fundo de valas entre outros possuem ainda
mais a susceptibilidade de se degradar com o tempo. O que faz delas
importantíssimas quanto a um controle periódico de suas condições. Estas
estruturas ligadas as obras hidráulicas estão sujeitas a diversos mecanismos
que colocam em riscos sua durabilidade, funcionalidade e função estrutural e
podem vir a apresentar problemas patológicos originados da utilização errônea
ou da falta de um programa de manutenção adequado.
As estruturas podem sofrer deterioração por processos biológicos,
químicos, físicos ou mecânicos. Sendo que na prática esta degradação
raramente é devido a uma única causa, os meios de deterioração estão
diretamente relacionados ao acesso e movimentação da água ou esgoto, que
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ao penetrar no interior do conduto levam consigo os agentes agressivos. Com
isso a água e esgoto são considerados como um fator preponderante nos
processos físicos e químicos de deterioração, agindo como um veículo de
transporte de íons agressivos.
Os serviços de inspeções, quando envolvidas em estruturas hidráulicas,
requerem certos planejamentos na busca de uma execução mais otimizada e
geradora de resultados positivos e satisfatórios. Com isso a utilização de
metodologias

apropriadas

a

cada

tipo

de

trabalho,

implementadas

adequadamente possibilita a obtenção de serviços mais eficazes, econômicos
e de boa qualidade, assim sendo possivel um diagnostico preciso do estado e a
certificação dos sistemas de esgotamento sanitário.
Os serviços de Desobstrução das Redes Coletora de Esgoto tem caratér
de manutenção das mesmas tanto corretivamente como preventivamente, tendo
em vista as adequações necessárias ao nosso Sistema de Esgotamento
Sanitário, onde o Municipio tem trabalhado constantemente em sua adequeação
e correção, bem como buscando o diagnostico de todo o sistema na perspectiva
de um estudo de viabilidade da Parceria Público Privada, Subdelegação ou
Concessão do Sistema de Esgotamento Sanitário.
Conforme solicitação e demanda da administração municipal, poderão
ser executados serviços de desobstrução, sucção de fossas sépticas,
desentupimentos em órgãos da Prefeitura Municipal conforme interesse e
necessidade da administração.

AVENIDA MARACANÃ, QUADRA 15 LOTE 01, SETOR CENTRAL
ALTO HORIZONTE-GO – CEP 76560-000 – TELEFONE: (62) 3383-3100

3.

SERVIÇOS
Nesta primeira etapa todos os dados das obras serão evidenciados.

Dados como comprimentos, seções e pontos críticos a serem priorizados. É
necessária uma pré-visualização nos locais por onde passa a rede, os elementos
de inspeção e uma análise com o cadastro de PV’s para acesso, verificação do
posicionamento na via pública e Interferências que o serviço possa acarretar. É
preciso também verificar os demais serviços necessários, como limpeza,
desobstrução, qualquer tipo de adequação em irregularidades e eventuais
avarias que provoquem dificuldades na passagem das pessoas e equipamentos,
interdições e desvios em vias públicas.
A equipe de campo para a execução dos serviços de limpeza,
manutenção e desobstrução da rede de esgoto deverá ser composta por 01
motorista / operador de máquinas e equipamentos do caminhão.
Após análise e varredura sendo identificado a necessidade, procede-se
a sinalização das vias, para os serviços de limpeza/desobstrução das redes
coletoras com utilização de caminhão de hidrojateamento combinado com
sucção a vacuo, onde será realizado a limpeza da galeria com o hidrojato e
posterior sucção do rejeitos/dejetos, os dejetos proveninetes da limpeza e
desobstrução deverão ser descartados no local indicado pela fiscalização,
estando a cargo da Contratada .
Deverão ser apresentados relatórios

conclusivos contendo

as

informações sobre a limpeza e desobstrução através de relatórios fotográficos e
entregues via protocolo para o departamento de Engenharia.





Data da limpeza ou desobstrução;
Sentido de fluxo;
Localização da rede e tipo de pavimentação local;
Localização dos PV´s,
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4.0- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS:
CAMINHÃO COMBINADO HIDROJATO E SUCÇÃO A VÁCUO
O caminhão com equipamento combinado vácuo/hidrojato, onde os
implementos instalados/fabricados terão no máximo 5 anos e o caminhão
deverá ser de no máximo 10 anos de fabricação, sendo que o caminhão terá
que ser comprovado pelo CRLV. Construção que deverá conter minimamente
as seguintes especificações técnicas:


Mangote de sucção acima de 3” fixada ao reservatório basculante, mangote
com comprimento mínimo de 50 metros, sendo necessário a emenda do
mesmo caso o comprimento não for suficiente para atender a demanda
solicitada.



Sistema de alta pressão que possua uma vazão de trabalho de 100 l/min.
(Cem litros por minuto) e pressão de trabalho de 153 Kgf. /cm² (cento e
cinquenta e três quilogramas força por centímetros quadrado);



Sistema de auto vácuo para a sucção de detritos contendo bomba de vácuo
que possua carretel bandeira com mangueira 3/4 de polegada tendo no
mínimo 100 metros de comprimento e carretel auxiliar com no mínimo 50
metros de mangueira 1/2 polegada.



Reservatório, único principal, basculante, de porte grande, com capacidade
igual ou maior 8 m³ (Oito metros cúbicos), divididos em 3 m³ (quatro metros
cúbicos) para reservatório de água limpa e 5 m³ (quatro metros cúbicos)
para reservatório de detritos, visando dar maior eficiência aos serviços,
diminuindo o tempo de descarte e de abastecimento de água.



Caso solicitado pela administração um caminhão de porte menor, a
contratada deverá fornece-lo para atender localidades que seja inviável o
acesso de um caminhão de grande porte.



Os equipamentos deverão ser dotados de um dispositivo by-pass para
interligação dos dois reservatórios caso seja necessária utilização de
apenas água ou resíduo;
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ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1

12 SV

Contratação
de
empresa
para
Prestação de Serviço de
limpeza e desobstrução
de redes coletoras de
esgoto
incluindo
fornecimento
de
veículo caminhão Jet
Way, com mão-de-obra
(operador/motorista)
habilitado. Caminhão
máximo dez anos de
uso.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR MENSAL TOTAL GERAL

Caminhão
que
possua
hidro
jateamento de alta
pressão,
com
sistema de bomba
(HPP),
com
capacidade
mínima,
100
litros/minuto
de
água/150bar
de
pressão,
com
reservatório de no
mínimo
8.000
R$ 85.943,10
Litros com sistema
de
sucção
integrado, carretel
bandeira
com
mangueira 3/4 de
polegada tendo no
mínimo 100 metros
de comprimento e
carretel
auxiliar
com no mínimo 50
metros
de
mangueira
1/2
polegada.

R$
1.031.317,20

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA
5.1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES COM
UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO COMBINADO COM
VÁCUO.
5.3 Declaração de que colocará o veículo e equipamentos à disposição da
Contratante para vistoria, em até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública.
(anexo XI do edital)
5.4 Declaração que o veículo, equipamentos atendem ao exigido neste Termo
de Referência. (MODELO DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

5.5 Da Prova Técnica
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5.6. Item de aceite, condicionada a análise do caminhão por parte do
engenheiro responsável pelo departamento de engenharia da secretaria
municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento.

6 VIGÊNCIA

6.3 6.1 O prazo de execução dos Serviços é de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme determina a Lei Federal acima citada, por se tratar de
serviços de natureza contínua de manutenções essenciais ao
município.

7 CONDIÇÕES GERAIS
7.1 Esta contratação será regida pelo art. 57, inciso II §2º e art. 65, inciso
II §2º da Lei Federal nº 8666/93.
7.2 A contratada deverá fornecer óleos, combustíveis, lubrificantes e
hidráulicos, bem como a manutenção dos caminhões, equipamentos
e o material de operação;
7.3 A contratada deverá cumprir disposições regulamentares e normas
técnicas concernentes à execução dos serviços e responderá civil,
criminal e administrativamente por todos os danos e prejuízos
causados à contratante, aos usuários ou a terceiros;
7.4 A empresa contratada ficará responsável pelo fornecimento da água a
ser utilizada nas limpezas da rede de esgoto, com a captação das
mesmas em locais adequados e de fácil e ágil acesso.
7.5 Quando o caminhão estiver com defeito ou tiver que passar por alguma
manutenção seja preventiva ou corretiva, a empresa deverá substituir
e disponibilizar outro veículo imediatamente, para evitar a interrupção
dos trabalhos e possíveis prejuízos a contratante.
7.6 Só serão consideradas para pagamento as quantidades de serviço de
fato realizadas pela contratada, devendo haver comprovação através
das planilhas de apropriação e com assinaturas do fiscal responsável;
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7.7 Os pagamentos serão feitos mensalmente, desde que atendidos todos
os critérios definidos;
7.8 A

contratada

deverá

cumprir

disposições

regulamentares

e

responderá civil, criminal e administrativamente, aos usuários ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução de contrato.
7.9 O não cumprimento de cláusula contratual implicará em advertência
por escrito, em sua primeira ocorrência.
7.10 A reincidência de não cumprimento de uma das cláusulas contratuais
implicará em multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do
contrato;
7.11 Após aplicação das sanções previstas e persistindo o não
cumprimento de cláusula contratual, poderá a contratante rescindir o
contrato, sem
7.12 Prejuízo das demais penalidades previstas na lei, no edital e no
contrato.
7.13 Deverão ser implementados meios de sinalização e balizamento
necessários ao trabalho e a terceiros, a fim de garantir a segurança e
a Ordem, bem como disciplinar o trafego dos veículos e pedestres,
com o uso de placas de sinalização, fitas zebradas, e cones.
7.14 Após a assinatura do contrato, será expedido pela Contratante a
competente Ordem de serviços, conforme necessidade dos serviços
previstos nesse edital.
7.15 A

jornada

de

trabalho

será

conforme

necessidade

da

CONTRATANTE, estando os equipamentos a disposição durante toda
vigência do contrato, visando atender quaisquer emergências e
urgências que vierem a ocorrer.
7.16 Os serviços deverão ser executados de acordo com as ordens da
Contratante, preferencialmente em dias úteis e no horário comercial.
A contratada deverá atender às solicitações, em caso emergenciais,
no horário noturno, finais de semana e feriados.
7.17 Os representantes legais da Contratada junto com o Gestor do
Contrato da Contratante deverão proceder à conferência das planilhas
no momento da baixa.
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7.18 As planilhas de apropriação não devolvidas ou com preenchimentos
incorretos serão interpretadas como serviços não executados.
7.19 Os veículos serão identificados com a logomarca e nome da
contratada.
7.20 Os empregados envolvidos nos serviços deverão estar uniformizados,
com o uniforme da Contratada, portar crachá identificando o
empregado e será de uso exclusivo durante a jornada de trabalho.
7.21 A contratada deverá observar a legislação trabalhista que determina
obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho.
7.22 A contratada será responsável quanto ao uso obrigatório e correto
pelos seus empregados dos EPI’S (equipamentos de proteção
individual) de acordo com as normas de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho.
7.23 Serão deduzidas do faturamento mensal, as eventuais penalidades
aplicadas no período, por cláusulas não cumpridas e previstas no
presente instrumento.

8 INDICAÇÃO DOS LOCAIS

8.1 Os serviços deverão ser realizados exclusivamente nas vias urbanas
da cidade e distritos e deverão ser realizados com equipamentos
próprios da contratada.
8.2 Os serviços deverão ser executados mediante as necessidades e
autorização da fiscalização, através da ordem de serviço, sendo que,
por cada ordem obedecerá à mínima de oito horas.
8.3 Os serviços em questão serão executados de forma fracionada pela
contratada de segunda feira a sexta feira, no período diurno e em
casos onde seja necessário e solicitado pela fiscalização aos finais de
semana e período noturno, conforme a necessidade e com a ordem
de serviço emitido pela fiscalização.
8.4 A contratada disponibilizara os equipamentos no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas após realizado laudo técnico do caminhão por
parte do engenheiro responsável.
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8.5 Os serviços serão confirmados conforme a medição de hora do início
e do termino no final do dia observando o controle diário assinado
pelas partes.
8.6 A

contratada

será

responsável

pela

destinação

final

dos

resíduos/rejeitos, que deverá ser destinado em local indicado pela
fiscalização.
8.7 Todos os trabalhadores da contratada deverão ter os registros
anotados em carteira de trabalho do Ministério do Trabalho e a
remuneração mensal dos trabalhadores a serem utilizadas deverá ser
os previstos pelo sindicato da categoria.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
As medições mensais deverão constar de:
9.1 Planilha básica contendo quantidades, valor unitário e total executado por
item mensal e acumulado;
9.2 Requerimento, dirigido ao diretor técnico, constando nº do contrato, nº da
medição;
9.3 deverão ser fornecidas, pela contratada, comprovantes de recolhimentos
de encargos sociais e dos pagamentos de salários aos empregados
relacionados;
9.4. Os seguintes documentos deverão ser entregues ao Gestor do Contrato:
Boletim Diário de Ocorrência; Guia GPS- INSS recolhida relativa ao período
de execução constante da medição dos serviços; Recolhimento do FGTS
relativa ao período de execução, constante da medição dos serviços; GFIP
relativa ao período de execução, constante da medição dos serviços;
9.5 não serão medidos ou faturados os tempos parados por motivo de
manutenção, sob qualquer pretexto, mesmo ocasionados por força maior;
9.6 O faturamento será mensal, com base nos serviços executados e medidos
no período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês em questão.
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9.7. Serão deduzidos do faturamento mensal as eventuais penalidades
aplicadas no período, por clausulas não cumpridas e previstas no Contrato;
10. PAGAMENTO
10.1. Os pagamentos serão feitos mensalmente, desde que atendidos todos
os critérios definidos;
10.3. Só serão consideradas para pagamento as quantidades de serviço de
fato realizadas pela Contratada, devendo haver comprovação através das
planilhas de apropriação e com assinaturas do fiscal responsável;
10.4. As medições mensais deverão constar de:
- Planilha básica contendo quantidades, valor unitário e total executado por
item no período acumulado;
- Requerimento, dirigido ao diretor técnico, constando nº da licitação, nº do
contrato, nº sequencial da medição e valor da mesma.
- Boletim Diário de Ocorrência
- Guia GPS-INSS recolhida relativa ao período de execução, constante da
medição dos serviços.
- Recolhimento do FGTS relativa ao período de execução, constante da
medição dos serviços.
10.5. A Contratada deverá fornecer EPI’S (equipamento de proteção
individual) a todos os seus trabalhadores, conforme suas funções e riscos de
serviços.
10.6. Todos os trabalhadores da Contratada deverão ter os registros anotados
em carteira de trabalho do Ministério do Trabalho e a remuneração mensal dos
trabalhadores a serem utilizadas deverá ser os previstos pelo sindicato da
categoria.
10.7. Não serão medidos ou faturados os tempos parados por motivo de
manutenção, sob qualquer pretexto, mesmo ocasionados por força maior.
10.8. A Contratada somente receberá o pagamento da primeira medição após
apresentar na integra toda a documentação mencionada.
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10.9. Quanto à exigência da Retenção para a Seguridade Social, a Contratada
deverá observar a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil vigente.
10.10. Somente será aceita Nota Fiscal, referente aos serviços objeto desta
licitação, se emitida com CNPJ e Inscrição Estadual, apresentados pela
Contratada na fase de habilitação.
10.11. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias úteis,
mediante apresentação da Nota Fiscal, acompanhada do Certificado de
Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS),
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, inclusive contribuições sociais, Regularidade Relativa a Seguridade
Social, CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Negativa
de Tributos Municipais, conforme dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea “a”,
combinado com o artigo 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93.
10.12. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
Inadimplência contratual.
10.13. A Contratada é obrigada a manter, durante a vigência contratual, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 55,
inciso XIII da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores).

11. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do contrato, bem como a sua execução será realizado
pelo Departamento de Engenharia / Secretaria de Infraestrutura de Alto
Horizonte – GO.
12. REAJUSTE DE PREÇO
12.1 O preço permanecerá fixo e não será reajustado durante os 12 (doze)
primeiros meses do período contratual. Após esse período, os preços
contratados poderão ser reajustados, mediante iniciativa da Contratada, desde
que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da vigência contratual,
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Considerando -se o índice de reajuste aplicável desde a data de apresentação
da proposta de preços vencedora, em relação aos custos dos materiais,
equipamentos e transporte necessários a execução do contrato, pela variação
relativa ao período de um ano. Para reajustes utilizando índices ou convenções
coletivas serão avaliadas pelas áreas técnica e jurídica do Contratante para
aprovação ou indeferimento do pedido.
12.2. A data base de reajuste da proposta aplica-se tão somente o primeiro
reajuste. Em havendo prorrogação de prazo de vigência contratual, a data
base para o segundo reajuste, passa a ser a data do aditamento do primeiro
reajuste, e assim sucessivamente até o limite de prorrogação de prazo previsto
no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

Alto Horizonte – GO, aos 07 de Dezembro de 2021

Atenciosamente,

___________________________________________________
FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ
GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DECRETO 617/2021
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