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ESTADO DO MÀRÀNHÀO
CÁMÁRÀ MUNICIPAL DE SÀO BERNÀRDO

CNPJ: A7-629- 520/00A l-A?
Rra Conego N.stor n'2lrcenttu, CEP: 65.55A-0A0.

Sõo Bernar.lo/M4

Memo. no 06/2020
Sáo Eernardo/l\/4, 02 de janerro de 2O2O

A Vossa Excêlência, o SenhoÍ
Bemardo José Tribuzidê Carvalho
Presidente da Cámâra Municipalde São BernaÍdo - MA

Assunto: Prestaçáo de serviço de dedetização, desratização,
descupinização, dêsinsetizâção, desalojamento de aves e morcegos,
higienizaçáo e incine€ção de ninhos nas áreas internas ê extêrnas
da Cámara Munic pal dê São Bernardo.

Senhor Presidente,

Informa-se que há a necessidâde de contratar o serviço em epígâfe em função da
necessidade de combater, erradicâr e prevenir â pÍoliferação vários tipos de insetos e animais
nocivos à saúde, como é o caso do transmissor do vírus dâ Dengue, tendo em vistâ que a

Administragão Públicâ tem o interesse na preservação e integridadc da saúde dos serv;dores
públicos, alunos e usuários da administração.

Assim sendo, venho solicita. a autorização paÍâ i contratação pública suprâ, para

tanto, segue anexo o Projeto Básico com a descÍição dos serviços.

Sem mais para o momento, renovo os protestos de elevada estima e distintâ
Consideração.

?

Fíâncisco Célio Bezêrra
Assessot da Cânara Municipal de São Bernordo
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PROJETO BÁSICO

í, DO OBJETO
1.1. Prestâção de serviço de dedetização. desratização, descupinizaçâo, desinsetização,
dosalojamento de aves e morcegos, higienizâção e incineraqão de ninhos nai áreâs intemas e
externas da Câmara MuDicipal de São Bemardo.

2, DÂ JUSTIFICATIVA
2.1 A contratação dest€ serviço justifica-se em função da necessidade de combater, erradicar e
prevenir a prcliferação vários tipos de insetos e animâis nocivos à saúde, como é o câso do
transmissor do vírus da Dengue, tendo em vista que â Administração pública tem o interesse nâ
prese ação e integridade da saúde dos scrvidores públicos, alunos e usuários da administração.

3. f, NQUÁDRAMENTO LEGAL:
3.1. Regido pelâ Lei F€deral no 10.52012002, Decreto Fed€ral no 7.Bg2l2}l3, Decreto Federal n.
3.555/2000, da Lei Complementar n" 12312006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente, no
qus couber, a Lei Federal n' 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

4. PERFIL DÀ INSTITUIÇÃO CONTR{TADAi
4.1. À empresa a ser contratada para o fomecimento do objeto deverá preencher os requisitos e as
normas nacionais que regulâmentam os serviços conforme a natureza da atividâde, apresentando
documentação que comprove experiência e estrutura adequada ao fomecimento dos prcdutos
contratados,

5- DÁS ESPECIFICÂÇOES DOS SERVIÇOS

5.1. O presente Termo de Relerência tem por objeto o contratação de emprcsa especializada
desintetização, para eliminar e prevenir a proliferação de nosquitos, formigas, baÉtas e outros
insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodcs, através da utilizâção de pulverizadores, gel, pó seco,
armadilhas adesivas e outros produtos necessários, com baixa toxidade ao homem e atendimento as
normas ambientais vigentes, e limpeza de caixâ d'água atender as demandas Câmara Muíicipal de
São Bernardo.

6. FONTf, DE RECURSO

As despesas decorrentes desta licitaçâo correrão por conta de rccursos consignados no
Geral da CÂmara Municipal de São BemaÍdo, conform€ programas de trabalho e
econômica,

7, FORMA Dtr PAGAMtrNTO:
7.1. O pagamento será feito pela Câmara Municipâl de São Bcmardo

Orçâmento
a categoriâ

.<\
«\ ,\-

ttem f,speciíicâçâo Unid. Totâl m'? Vlr. Total

1
Prestação de serviço de dedetização
confome especificagão en projeto
básico.

680,00

- MA. em moedâ corrente
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nacional' mediante Transferência Bâncária Eletrônica, direto na conta da contratada e ocorerá até
no máximo de 30 (rrintâ) dias após a datâ do recebimenro defiDitivo do material solicitado na etapa,
mediante a âpresentação da competentc Nota Fiscal ou FâruÍai

7.2- A CONTRATADA deverá protocôlar na sede desta Câmara â solicitação de pagam€nto,
assinada e carimbada pelo representânte legal da empresa em papel timbrado, contendo o no do
processo licitatóúo, âs informaçôes para cÍédito em conta corrente como: nome € númem do Banco.
nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida
sem-rasura, em letra bem legíve I, j untamente com cópia do contrato, cópiâ da notâ de empenho como
também as demais certidôes atuâlizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de
Gârântia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débiros Trabalhistas _ CNDT, C€ridão
Negativa de Débito junto à Previdência Sociat - CND, Certidão Cônjunta Negâtiva de Débiros
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãoJ da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e iertidões negativâs de
débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fâzenda do Estado e do Município.

7.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as
mesmas condições de hâbilitâção;

7.4. O rccebimento não exclui a responsabilidade dâ Contmtada pelo perfeito desemp€lho do
material fomecido, cabendoJhc sanar quaisquer iúegularidades detectadas quando da utilização do
rcferido material;

7.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela pÍópria Contratada, obrigatoriamente com o número
de insc ção no CNPJ com que loi cadâstmdo no depânâmento de cidastro de fomecedores da
Câmam Municipâl de São Bernardo, constante âinda da Nota de Empenho e do Côntrâto, não se
admitindo notas fiscais/fâturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz..

8. DÀS OBRIGÀÇÕES DA CONTR{TÀDA
Em razão da contratação do objeto desta licitâção, a Contratada obriga-se a cumprir entre outras
obrigações legais, o seguinte:

8.1. A Contrâtâda assumirá total responsabilidade pela perfeita execução dos servigos, com estrita
observância a qualidade do material quín ico utilizado;
8.2. A Contrâtada assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a
pessoas e ao patrimônio da Câmarâ Municipal de Bom Jardim, quando comprovadamente tenha
ocorrido por Degligência e/ou inabilidade de seus funcioDários, esta promoverá a quem de direito o
ressarcimonto dos danos, quando dâ execuçào dos servigos;
8.3. A Contratada assumirá total resporsabilidade pela execução e cumprimento dos prâzos e
garantias do ContÍâto;
8.4. A aprovaçâo/aceitação dos serviços, por parte do Fiscâl do Contrâto, nào exime â

CoÍtrâtâdâ de quaisquer dâs responsabilidades estipuladas em contrato, devendo a mesma
(Contratada) corrigir falhas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem que tal fato
represente ou impofte em ônus para a Contratante;
8.5. O Fiscâl do Contrâto direito de rejeitar o exigir à substituiçãô de qualquer
funcionáriô dâ Contrâtâdâ que estejâ executândo serviços objeto do contrâto, obrigândo-se a mesmâ
a providenciar, imediatamente, substituto para o pessoal rejeitado, de maneira que o serviço ,-_J
conEa(ado nào solra inlerÍupçào ou dtraso. .:7?
8.6. Os funcionários da Contratada, quando em serviço nos prédios da Contratante, usarâo uniformes i_ ,

que identifique a Contratada, crachás com foto e todás os equipamentos de segurança recomendados 
( ' '
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poJ normas de entidâdes credenciadas parâ esles tipos de serviços;
õ /. Os servjços serào execulados de acordo com as instruções administrâtivas determinadas pela
Contratante através do Setor responsárel pela fiscalizaÇào dos seÍviçôsconra;dos;I8. A Conlrakda deverá cornunicar irn(dialamente à Contraranie quaisquer alterações ocorridas
no^endereço, conta bancáÍia e outros,julgá\.eis necessários para recebiá"nto à""o"-"únaen"iu;8.9. A Contratada deverá maoter durânlc todâ a cxecuçào do Contraro, as concliçOeJae f,abilitaçao
e qualificação exigidas nâ licilação;
8.10. A contratada deverá seguir a legislação pertinente pâra descarte dos residuos e efluentes e
enviar os coúprovantes do descartejuntamente com as Notas fiscais.

9. DÀS OBRJGAÇÕtrS DA CONTRATÀNTf,
9.1. 

.Promover o âcompanhamenlo e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectosquantitâtivo e qualitativo, ânotândo em registro próprio, as fot't,as aetectaàas e comunicando àContratada âs ocorrências de quaisquer tatos que, iseu critério, exijam ,n"didu. 
"oo"iiuus 
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9.2. Propiciar à ContraÍâda as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar
normalmente os sewiços contratados.
9.3. Notificar por escrito a Contratada, acerca de toda e quÍrlquer irregularidade constatada naexecuçâo dos serviços.
9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o seruiço executado em desâcordo som ocontrato.

Sâo Bemârdo - MA, I I dejaneiro de 2020.

í0.Do PRÁZO f, LOCAL DA EXECUÇÀO

l0 A execuçào se dará em única etaDâ.lurante o período de vigência do contrato que será âté3l/12l2020. a contar da data de sua rs.inatura.

II _ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.1 - O cronograma de desembolso será únicono valor estimando de R$ _, conforme quantitâtivo
solicitado, nos termos da alínea,,b,,, inciso XIV do art. 40, da Lei FedeÀ rfS.;;)'ü. '

tc
í'(Frâncisco Célio Bezerrâ

Áss?ssot Ja Cànara Muni.ipot dc \àu a?rarLtú Prcsidchlc tlo ( timatu Muni.ipat da São Berhdftlo
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