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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada em 
Fornecimento de Grama Esmeralda com terra para acerto de terreno, adubação, irrigação com mão de 
obra de plantio incluso, por m² e todos os materiais necessários para execução para atender as demandas 
da Prefeitura de Capão da Canoa, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A aquisição desse material faz-se necessário para manutenção e bom estado das praças, parques, 
jardins de pátios de escolas, unidades de saúde, esporte e demais secretarias onde serão utilizados visando 
à conservação e ornamentação propiciando à população um ambiente agradável, melhorando tanto a 
esteticamente quanto a funcionalidade dos ambientes considerados áreas verdes. 

A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, no 
qual as jardinagens concorrem na busca de oferecer o menor preço, sem com isso, comprometer a 
qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviços prestados. Tal princípio trará benefícios e economia 
substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para garantir e 
maximizar a qualidade e a quantidade da prestação de seus serviços à população, ao menor preço possível. 

 
 

3 JUSTIFICATIVA PARA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO 
 

Considerando que tratar-se de estimativa de demandas de serviços, já que nem sempre é possível 
prever com muita antecedência tais necessidades, a contratação pelo Sistema de Registro de Preços, 
com previsão de realização para 12 meses, ajustando-se aos recursos orçamentários, minimiza imprevistos 
e evita possíveis prejuízos à Administração, com uma contratação que atenda às reais necessidades, sem 
restar desperdícios, bem como sem causar interrupção da execução dos serviços. 

Vale lembrar que a opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta licitação, 
deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser 
um procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos para 
contratação de serviços, reduzindo a quantidade de licitações, propiciando e facilitando um maior número 
de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, 
por registrar preços e disponibilizá-los por um ano em Ata para quando surgir a necessidade, executar o 
objeto registrado, sem entraves burocráticos, entre outras vantagens. 

Assim, buscamos enquadramento no Decreto nº 7892/13, artigo 3º, inciso III: 
 

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: IV – quando, pela natureza do objeto, não for 
possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
administração”. 
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Sistema de Registro de Preços pode ser adotado tanto nas contratações para aquisição de bens ou 
produtos, como para a prestação de serviços, desde que o objeto se enquadre em uma das hipóteses 
previstas no art. 3º do Dec. nº 7.892/2013: necessidade de contratações freqüentes; aquisição de bens com 
previsão de entregas parceladas; contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa; aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou 
entidade, ou a programas de governo; ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

O regulamento determina que as licitações para registro de preços podem ser realizadas nas 
modalidades concorrência e pregão. Como o objeto se enquadra em objeto de natureza comum, ou seja, 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de 
especificações usuais no mercado (conforme dispõe a Lei nº 10.520/2002), o objeto pode ser licitado, pela 
SRP visto que de adequa às hipóteses previstas no referido artigo 3º. 

 
4 DESCRIÇÃO QUANTIDADE ESTIMADA DA GRAMA 

 
Cógigo Item PRODUTO - DESCRIÇÃO Und. Qtd 

30-32-9441 1 Fornecimento de Grama Esmeralda com terra para 
acerto de terreno, adubação, irrigação com mão de 
obra de plantio incluso, por m² e todos os materiais 
necessários para execução. OBS: Para 
cada m² de grama deverá ser utilizado 2,5 kg de 
composto orgânico. 

M² 70.000 

 

 
5 DA ENTREGA E PLANTIO 

 
Considerando que a concorrência para esta aquisição/serviço se fará através da modalidade Registro de 
Preço, a quantidade informada neste certame é uma estimativa, que ocorrerá de maneira parcelada e 
conforme demanda de cada secretaria de forma esporádica durante todo o período de vigência do 
contrato de 12 meses; 
A grama utilizada será da espécie Esmeralda. O plantio deverá ser feito em placas com o solo devidamente 
preparado com terra vegetal e insumos; 

 Os serviços ocorrerão em todo o território do Município de Capão da Canoa, conforme demanda das 
secretarias; 

 Disponibilizar mão de obra suficiente para realização do serviço; 
 Atentar-se para as normas de segurança do trabalho; 

Responsabilizar-se pelo transporte e locomoção do pessoal para os locais de trabalho, inclusive 
alimentação se for o caso; 
Aceitar prontamente as exigências e observações da fiscalização baseadas nas especificações, regras de boa 
técnica e normas em vigor; 
Ficará por conta exclusiva da CONTRATADA, toda e qualquer despesa decorrente, encargos sociais entre 
outros; 
As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as características 
técnicas a serem observadas para a execução do plantio de grama. Todos os materiais e sua aplicação ou 
instalação devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
aplicáveis, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No caso de dúvida, estas deverão ser levadas ao 
conhecimento da fiscalização para o devido esclarecimento; 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada de 15 
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centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma camada de no mínimo 5 centímetros 
de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação das placas de grama. O 
nível do terreno deve estar 

2 centímetros abaixo dos pisos e meio-fio, para que o gramado fique no mesmo nível após o plantio 
e crescimento; 

As placas de grama devem ter boa procedência, não ser abauladas e ter apenas a quantidade mínima de 
terra necessária. Devem ser perfeitamente justapostas, sem espaços entre elas e desencontradas para um 
melhor fechamento. Após a colocação, as placas deverão ser “socadas” para garantir melhor contato com o 
solo e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² 
de grama por m² de solo; 

 Em se tratando do tempo de arranquio da grama, o mesmo deverá ser feito em um prazo máximo de 
até 24 (vinte e quatro) horas até a entrega e plantio nos locais indicados, evitando assim a danificação 
permanente da grama a ser plantada. 

Após o plantio deverá ser realizada manutenção do gramado com adubação. A rega (com caminhão pipa) 
deverá ser diária nos primeiros 15 dias, ou durante o período de adaptação e enraizamento. Em dias de 
muito sol e calor é recomendado que se faça duas vezes ao dia, nos períodos de menor intensidade de sol e 
calor. Após esse período e até a conclusão dos trabalhos deverá ser a cada 1 semana. Se necessário, deve 
ser realizada a poda da grama até a conclusão dos serviços. 
A estocagem das placas empilhadas deverá ser de, no máximo, dois dias. Caso ocorrera a necessidade de 
um tempo maior, a grama deverá ser espalhada e molhada, para não desidratar. 
No manuseio da grama esmeralda, a contratada deverá observar os cuidados adequados, a fim de evitar 
quebra das placas de grama, cuidados estes que vão desde o arranquio até a entrega e plantio da mesma 
nos locais indicados, sendo: 
a) Não descarregar o caminhão de grama, jogando-a diretamente no chão, pois, o impacto com o solo, 

faz com que as placas de grama se quebrem causando danos à mesma; 
b) Não descarregar a grama em um único ponto, a mesma deverá ser colocada em vários pontos dentro 

da área a ser plantada, conforme definição da contratante no momento da entrega. Esta medida visa 
evitar o transporte excessivo da grama dentro da área, o amontoamento que pode danificar a 
grama, facilitando a retirada das placas, diminuindo assim, as chances de quebrá-las. O 
carregamento, transporte, descarregamento e plantio da grama junto à contratante serão de 
responsabilidade da empresa vencedora, ou seja, sem ônus para a contratante; 

Para a execução do objeto é obrigatório o fornecimento dos insumos (grama e composto orgânico). Para 
cada M² de grama deverá ser utilizado 2,5 kg de composto orgânico; 
Os serviços de fornecimento e posterior plantio deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos após 
emissão do pedido de fornecimento/compra, indicando os locais e quantidades a serem executados e 
deverão ser executados (plantio) dentro do prazo especificado. 

 Após a conclusão de todos os serviços, a área deverá ser entregue limpa, sem resíduos de construção; 
Não será aceito pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, placas de grama Esmeralda com sinais da 
doença. 
A entrega e o plantio deverão ser efetuados de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00min 12h00min e das 
13h00min às 17h00min. 
Os produtos e serviços a serem adquiridos deverão satisfazer as especificações e serem fornecidos nas 
quantidades estimadas pela Administração por 01 (um) ano. As Secretarias se reservam no direito de 
adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou não adquirir qualquer 
quantidade. 
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6 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 
Os fiscais não aceitarão ou receberão a Grama com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as 
especificações e condições constantes neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas 
legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições necessárias em 
prazo a ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual; 
Caberá ao servidor designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução do contrato, no ato 
do recebimento, caso a mercadoria apresentada não estiver em conformidade com este Termo de 
Referência, o item será recusado total ou parcialmente conforme o caso, sem direito a indenização à 
empresa vencedora, bem como determinar prazo de até 05 (cinco) dias para substituição da mercadoria da 
licitação eventualmente fora da especificação e exigências editalícias; 
A CONTRATADA deverá arcar com os custos concernentes a substituições em decorrência de defeitos de 
qualidade, transporte, avarias ou armazenamento e outros; 

 O licitante deverá especificar em sua proposta comercial a marca da Grama ofertada; 
 Na entrega não será aceita troca de marca ofertada na proposta; 

A mercadoria que integra o objeto deste registro de preço deverá ser semelhante ou superior a estas com 
as devidas comprovações; 
O aceite/aprovação do produto pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por 
vícios de quantidade ou qualidade da mercadoria ou disparidades com as especificações estabelecidas, 
verificadas, posteriormente, garantindo-se a CONTRATANTE as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº. 
8.078/90; 
A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados, assim como observar, atender, 
respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável, favorecer e garantir a qualidade do objeto. 

 
7 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
 A Contratada será responsável pelo fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual; 

Os funcionários designados aos serviços deverão ser devidamente providos com Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI’s (luvas, botas, óculos, máscaras e outros), assumindo a contratada a responsabilidade pela 
execução dos serviços de acordo com as normas de segurança do trabalho. 

 Disponibilizar todas as ferramentas necessárias para realização dos serviços prestados no prazo proposto. 
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8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, sendo que deverá estar incluso no valor do 
objeto os custos com: salários, transportes (entrega até o local determinado pela Contratante) e demais 
impostos do mesmo, inclusive carga/descarga, que será de responsabilidade da Contratada, despesas com 
motorista e ajudante que se fazer necessário, alimentação, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e de ordem de classe, impostos, abatimentos, indenizações e quaisquer outras que forem 
devidas aos seus empregados durante a entrega/serviço do objeto do contrato, ficando a Administração 
isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos e quaisquer outras despesas incidentes sobre os 
materiais, não se admitindo qualquer adicional; 
Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, 
do Contrato, do Edital e seus Anexos e de acordo com a proposta apresentada, verificando sempre o bom 
desempenho dos serviços prestados e atendendo aos seus critérios de qualidade; 
Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços da Prefeitura Municipal, 
decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades cometidas na execução dos serviços ora contratados; 
Na hipótese da subcontratação parcial do objeto contratado, a Contratada deverá assumir inteira 
responsabilidade técnica e operacional pela execução do Contrato, zelando pela observância de todas as 
obrigações firmadas com a Prefeitura, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a 
responsabilidade por eventuais problemas e/ou irregularidades constatadas; 
Acatar a fiscalização da Prefeitura, comunicando-a de quaisquer irregularidades detectadas durante a 
execução dos serviços; 
Atender, por meio de preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos fiscais do Contrato, prestando 
as informações referentes à prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais irregularidades 
na execução do objeto contratado; 

 Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no Contrato; 
 Manter atualizados seu endereço, telefones e dados bancários para a efetivação de pagamentos; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 
contratação, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 
Executar o objeto desta contratação por meio de pessoas idôneas, com capacitação profissional, assumindo 
total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários que 
no desempenho de suas funções causem a Prefeitura, podendo este solicitar a substituição daqueles 
cuja conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacitação técnica seja insuficiente; 
Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como 
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes ao objeto desta 
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão 
de seus prepostos ou convenentes; 
Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou 
preposto para tratar com Prefeitura Municipal; 
Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 
correta e eficaz; 
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Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o art. 65, §1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da Prefeitura; 
Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, 
tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vales-
refeição, vales- transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências da Prefeitura Municipal; 
Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta contratação, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade o fato de o Contratante fiscalizar e acompanhar todo o procedimento; 
Manter os seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam 
considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do Contratante; 
Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 São expressamente VEDADAS à Contratada: 
 A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, ativo ou aposentado há 

menos de 05 (cinco) anos; 
 A veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração 

do Contratante; 
 Caucionar ou utilizar o Contrato decorrente desta contratação para qualquer espécie de operação 

financeira. 
 
 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços; 
 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço contratado; 
 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

Designar servidor para acompanhar a execução do Contrato, registrar as ocorrências e eventuais 
deficiências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos e comunicar as 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este contrato; 
Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos serviços contratados 
e/ou cancelamento; 

 
 

10 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

É direito da CONTRATANTE fiscalizar os serviços prestados objeto deste termo, através de Fiscais que a qual 
realizarão o acompanhamento e controle do efetivo serviço prestado, mediante servidor indicado, 
estabelecendo pareceres conclusivos referente à continuidade, qualidade e eficácia dos serviços 
contratados; 
Todo serviço fiscalizado/recebido por terceiros, torna o mesmo responsável pela conferência do produto e 
exime qualquer responsabilidade do Fiscal do contrato; 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 
Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 
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preposto designado. 
Os serviços serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelos Fiscais do contrato, que observarão o exato 
cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, anotando, inclusive, em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67 da Lei 8.666/93. 
O Fiscal do Contrato se reserva o direito de rejeitar qualquer produto da Contratada, que não esteja em 
conformidade ou não correspondendo ao padrão pré-estabelecido. 

 O Fiscal ficará responsável por: 
a) Receber o produto/mercadoria/serviço fazer a conferência; 
b) Verificar se a marca do produto é mesma ou superior à informada na proposta vencedora (contratada); 
c) Conferir a quantidade e qualidade do produto; 
d) No caso de Serviços prestados, verificar a procedência do serviço realizado; 
e) Liquidar a Nota Fiscal com assinatura, carimbo, data e hora do recebimento. 

 
 

11 DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após cada entrega juntamente com a apresentação de 
documento fiscal devidamente atestado pelo setor competente exigindo-se para tal, as faturas aprovadas e 
atestadas pelo fiscal do contrato, sendo também necessária a apresentação dos comprovantes das 
Certidões de Regularidade Fiscal; 
O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente 
fornecida pela contratada (devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e 
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito); 
Na nota fiscal deverão constar todos os dados da Prefeitura de Capão da Canoa, a secretaria solicitante, 
local e data de entrega, quantidade e descrição do objeto, número do empenho e Ordem de Compra, 
número da Ata de registro de preços, conta bancária, entregues com assinatura do entregador e do fiscal 
no ato da entrega da mercadoria/serviço. 

 
12 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 

 
A CONTRATADA deverá entregar ao setor de Compras da Prefeitura juntamente com a Nota Fiscal, de cada 
entrega, a documentação completa que comprove o cumprimento da legislação em vigor quanto às 
obrigações assumidas na contratação: 

 
15.1.1 Documentação fiscal: 

 
a) Certidão negativa de débitos municipais, ou certidão positiva com efeito de negativa; 
b) Certidão negativa de débitos estaduais, ou certidão positiva com efeito de negativa; 
c) Certidão negativa de débitos junto a Receita Federal, ou certidão positiva com efeito de negativa; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

f) Nota Fiscal. 
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13 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

O prazo de vigência do instrumento contratual a ser firmado com a CONTRATADA será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. 
 

DATA: 23/11/2022 
 
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: MANOEL AUGUSTO DE MELO 
GALIMBERTI 
 
DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: RAQUEL MARIA GOLDANI RAMOS 

 


