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TERMO DEREFERENCIA
Trata-se de contratação, em caráter emergencial, através de dispensa

de licitação, de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização
e desinfecção.

Objeto:
Contratação de Empresa para a Prestação de serviço de sanitização e
desinfecção de logradouros municipais, incluindo praças, paradas de õníbus,
instalações públicas, bem como o entorno dos serviços públicos de saúde.

Especificações:
Serviço de sanitização e desinfecção de logradouros municipais, incluindo
praças, paradas de ânibus, instalações públicas, bem como o entorno dos
serviços públicos de saúde, com fornecimento de dois tutores, mão de obra e
saneantes a base de quaternário de amónia, específico para o COVID-19. O
serviço deverá ser realizado no período de 30 dias, por 5 horas diárias,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. A empresa deverá
fornecer Equipamentos de Proteção Individual para os técnicos que realizarão
o procedimento.

Justificativa:
A presente contratação se faz necessária em virtude da necessidade de
ampliar as ações de enfrentamento ao COVID-19, através da minimização da
disseminação do vírus, por meio de sanitização e desinfecção dos espaços
públicos no município de Jaguariúna.

Fiscalização e acompanhamento:
A atestação de conformidade da prestação dos serviços do objeto deste Termo
de Referência caberá ao responsável pela fiscalização que será designado pela
Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamento:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

Disposições gerais
Os preços foram obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do $1' do
artigo 4'-E da Lei n' 13.979/2020. Contudo, se no futuro surgir alguma suspeita
de abuso no preço, solícitaremos à Secretaria de Negócios Jurídicos o
acionamento dos órgãos de proteção ao consumidor e de defesa da
concorrência, sem prejuízo de posterior busca, inclusive judicial, do
ressarcimento dos valores indevidamente pagos, caso confirmado esse abuso.
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