
 
 

  

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O Presente Termo tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para disposição 

final ambientalmente adequada em Aterro Sanitário de resíduos sólidos domiciliares e 

comerciais gerados no município de Jaciara-MT”. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 O Município necessita realizar este Processo Licitatório para que possamos solucionar um 

problema antigo do município, que é a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos domiciliares e comerciais do município de Jaciara. O município encontra-se com uma obra 

de um Aterro Sanitário iniciado e que foi paralisada e que hoje se encontra inviabilizada econômica 

e ambientalmente. Em seguida o município buscou uma parceria com os municípios vizinhos, que 

possuem aterros sanitários próprios e que não se interessaram em receber os resíduos sólidos de 

outros municípios, principalmente por se tratar de um aterro sanitário de pequeno porte o que 

diminuiria a vida útil do mesmo. Portanto, para melhor viabilidade econômica e ambiental, o 

município precisa dar uma destinação adequada para os resíduos gerados, mas que essa destinação 

seja no raio de no máximo 100 km. 

 

CONSIDERANDO a necessidade do atendimento do TAC com o Ministério Publico Estadual, que 

se estende desde o ano de 2012 e que desde o ano de 2019 encontra-se em fase de execução; 

 

CONSIDERANDO a ausência de viabilidade técnica, financeira e ambiental para conclusão da obra 

do aterro sanitário do município; 

 

CONSIDERANDO que a operacionalização do aterro sanitário ser extremamente custosa e de 

complexidade técnica extremamente alta para o município; 

 

CONSIDERANDO a preocupação do município em atender com qualidade e responsabilidade aos 

princípios estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 

CONSIDERANDO que nosso município busca atender a toda a demanda de serviços de limpeza 

pública com o saneamento básico e conseqüente garantia de saúde da população, além das 

motivações econômicas e ambientais; 

 

CONSIDERANDO que a ausência de tratamento, quando necessário e, a disposição final 

inadequada desses resíduos, podem ocasionar consequências ainda mais graves, como a 

contaminação do solo, do lençol freático e das águas superficiais, como rios e córregos, além de 

contribuírem para a proliferação de inúmeros vetores transmissores de doenças e a contaminação 

dos seres humanos; 

 

Após todo o exposto, justificamos a necessidade da realização de Processo Licitatório para o fim 

supracitado. 

 

 



 
 

  

 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1.  As especificações dos serviços a ser contratados pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas na planilha orçamentária. 

3.2. Segue em anexo orçamento da empresa com todas as especificações do serviço a ser prestado. 

 

Item Descrição Unid. Qtd 
Cód. 

TCE/MT 

Valor 

Unitário  
Valor Total 

1 

Contratação de empresa 

especializada para 

disposição final 

ambientalmente adequada 

em Aterro Sanitário de 

resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais 

gerados no município de 

Jaciara-MT 

Ton. 7.000 0006677 R$ 149,85 R$ 1.048.950,00 

VALOR TOTAL R$ 1.048.950,00 

 

Obs.: Conforme Planilha Orçamentária. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO do serviço: R$ 1.048.950,00 (Um milhão quarenta e oito mil 

novecentos e cinquenta reais). 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Local da Execução dos serviços: Por condições de custo de logística a disposição dos resíduos 

não poderá exceder a distância em um raio de 100 km.  

4.2. Prazo de prestação dos serviços: 24 (vinte e quatro meses) a partir da Emissão da Ordem de 

Serviço. 

4.3. Prazo de pagamento: Os pagamentos serão realizados conforme os Boletins de Medições 

(BM), em até 15 (Quinze) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a 

ORDEM DE SERVIÇOS, medições devidamente atestada pelo fiscal de contrato da secretaria 

responsável, apresentação de relatório de serviços medidos, Certidão Negativa de Débitos e outras 

Irregularidades Fiscais, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federias e à Dívida Ativa da União, sendo que o pagamento e recebimento 

definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da CONTRATADA perante os 

órgãos antes descritos e funcionários, bem como licenças ambientais e licenças de operação. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

5.1. Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição; 

5.2. A CONTRATADA é responsável por executar os serviços, apresentar todas as certidões e 

licenças ambientais e fiscais juntamente com a nota fiscal de serviços prestados, objeto deste 

instrumento contratual; 

 



 
 

  

 

5.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

5.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou 

extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral 

do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do 

objeto ora contratado; 

5.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

5.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos 

serviços objeto deste Contrato; 

5.7. A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com 

as normas ambientais, com acompanhamento da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 

Ambiente; 

5.8. A CONTRADA deverá apresentar planilha de medição com os quantitativos executados, 

juntamente com o relatório dos serviços medidos, e apresentação de comprovante de pesagem a 

cada viagem descarregada; 

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura 

após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

6.2. Efetuar o Pagamento à Contratada; 

6.3. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando for 

o caso; 

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 

pela Contratada; 

6.5. Documentar as ocorrências havidas; 

6.6. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação; 

6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

   

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, será nas seguintes dotações 

orçamentárias. 

 

01.09.01.18.541.0008.2399.0000.3.3.90.39 – Manutenção do aterro sanitário; 

 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

8.1.  Será fiscal do contrato o Sr. LELES COUTINHO ALEXANDRINO designado como fiscal 

de Contratos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Jaciara, 

através da  Portaria nº 079/2018,  de 01 de fevereiro de 2018, aos quais competirá dirimir  

 

 

 



 
 

  

dúvidas que surgirem no curso das aquisições dos serviços prestados, que de tudo dará ciência à 

Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 

9. VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente será de 02 (dois) anos, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

 

 

 

Jaciara-MT, 26 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERSON ROBERTO DE FRANÇA  

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  

  



 
 

  

Ofício nº. 030/2020/SEAM/JACIARA 

 

Jaciara - MT, 26 de maio de 2020. 

 

Exmo. Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 

Solicitamos a Vossa Excelência, a autorização para abertura de processo licitatório, para 

contratar, através de tomada de preço (TP), para a prestação de serviços especializados no 

recebimento, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos, gerados no Município de 

Jaciara-MT, em aterro sanitário licenciado. 

 

 O Município necessita realizar este Processo Licitatório para que possamos solucionar um 

problema antigo do município, que é a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos domiciliares e comerciais do município de Jaciara. O município encontra-se com uma obra 

de um Aterro Sanitária iniciada e paralisada, que hoje se encontra inviabilizada econômica e 

ambientalmente. Em seguida o município buscou uma parceria com os municípios vizinhos, que 

possuem aterros sanitários próprios e que não se interessaram em receber os resíduos sólidos de 

outros municípios, principalmente por se tratar de um aterro sanitário pequeno porte o que 

diminuiria a vida útil do mesmo.  

 

CONSIDERANDO a necessidade do atendimento do TAC com o Ministério Publico Estadual, 

que se estende desde o ano de 2012 e que desde o ano de 2019 encontra-se em fase de execução; 

 

 

CONSIDERANDO a ausência de viabilidade técnica, financeira e ambiental para conclusão da 

obra do aterro sanitário do município; 

 

 

CONSIDERANDO que a operacionalização do aterro sanitário ser extremamente custosa e de 

complexidade técnica extremamente alta para o município; 

 

 

CONSIDERANDO a preocupação do município em atender com qualidade e responsabilidade 

aos princípios estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 

 

CONSIDERANDO que nosso município busca atender a toda a demanda de serviços de 

limpeza pública com o saneamento básico e conseqüente garantia de saúde da população, além das 

motivações econômicas e ambientais; 

 

 

 



 
 

  

CONSIDERANDO que a ausência de tratamento, quando necessário e, a disposição final 

inadequada desses resíduos, podem ocasionar consequências ainda mais graves, como a 

contaminação do solo, do lençol freático e das águas superficiais, como rios e córregos, além de 

contribuírem para a proliferação de inúmeros vetores transmissores de doenças e a contaminação 

dos seres humanos; 

 

Justificamos a necessidade da realização de Processo Licitatório para o fim supracitado. 

 

Se V. Exa. Estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em autorizar a abertura do processo 

licitatório. 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERSON ROBERTO DE FRANÇA  

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  


