
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 26/2020 

 
1 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DO VALOR EM M

3
 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA, SUMIDOUROS E 

FILTROS ANAERÓBIOS, DESTINADOS A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. 
 

2 - JUSTIFICATIVA: As fossas sépticas e/ou Rede de Esgoto dos imóveis da Prefeitura de Canoinhas, suas Secretarias, 
Fundos e Fundações recebem diariamente um quantitativo considerável de dejetos oriundos, principalmente, de 
sanitários. Considerando que se faz necessário manter desentupidas, limpas, sem mau cheiro e devidamente esgotada 
as fossas sépticas, tornando o ambiente adequado para a utilização dos servidores e  ao público e também buscando 
preservar a saúde de todos que utilizam os imóveis, é necessária a contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços de desentupimento e limpeza de fossas sépticas, filtros e caixas de gorduras, para atender a 
demanda, utilizando métodos eficazes e de acordo com a legislação e normas regulamentares.  
Destaca-se também que o Município de Canoinhas não possui em seu quadro/estrutura recursos humanos e materiais 
para executar os serviços objeto dessa contratação, o que torna necessário a terceirização do mesmo. 
 
2.1 - DO QUANTITATIVO: Para estimar a quantidade foi tomada como base a demanda de anos anteriores, visto que 
somente a Secretaria de Educação possui em seus imóveis aproximadamente 150 fossas que necessitam de tal serviço, 
além dos imóveis pertencentes à outras entidades como os Postos de Saúde, Cras/Creas, Praças Centrais, etc. 

 
3 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

 

  ITEM QTDE 
ESTIMADA 

UND ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
VALOR UNIT. 

POR M
3
 

VALOR 
TOTAL  

01 1.100 M
3
 

Limpeza e destinação final de resíduos acumulados 
em fossas sépticas, caixas de gordura, sumidouros e 
filtros anaeróbios. 

R$ 130,50  R$ 143.550,00 

 
3.1 – Nos serviços de limpeza das caixas de gordura, fossas sépticas e sumidouros estão incluídos todos os produtos e 
equipamentos necessários à execução dos serviços. 
 
4 - DO DESLOCAMENTO 
 
4.1 - Para realização dos serviços descritos nas especificações do objeto, a empresa deverá dispor de um veículo de 
esgotamento em bom estado de conservação, equipado com tanque e bomba a vácuo ou lobular, para destinação final 
dos resíduos resultantes. 
 
4.2 - Os resíduos provenientes dos esvaziamentos das fossas sépticas, caixas de gordura e sumidouros deverão ser 
transportados no próprio veículo de esgotamento até o seu destino final de forma a não derramar os resíduos em vias 
públicas. 
 
4.3 - O material resultante destas operações deverá ser depositado em local e de forma apropriados, ou seja, em local 
atestado por certificado ambiental de destinação final de resíduos, emitido de acordo com exigências dos órgãos 
ambientais responsáveis, ou seja, em Estação de tratamento de Esgoto classe “2 A”. 
 
5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
5.1 – Os serviços serão executados mediante solicitação da Secretaria de Administração e Finanças, que emitirá ordem 
de serviço em favor da contratada, mediante solicitação do órgão ou fundo interessado. 
3.2 – O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de no máximo 02 (dois) dias úteis a contar do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
6 - DA SEGURANÇA 
6.1 – Todo o pessoal utilizado na execução dos serviços objeto desta licitação deverá trabalhar com todos os 
equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos de contaminação que o serviço oferece, a fim de garantir a 
integridade física dos mesmos. 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 - DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 - A fiscalização do serviço ficará a cargo da Secretaria interessada e do Departamento de Vigilância Sanitária, os 
quais designarão o responsável para acompanhar os serviços. 
 
8 - DOS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
8.1 - Todo pessoal, fretes (inclusive de destinação final), ferramentas, equipamentos, bem como todos os impostos e 
encargos, necessários à realização de todos os serviços previstos, correrão por conta da empresa. 
 
 
 
 

Osmar Oleskovicz  
Secretário Municipal de Educação 

 


