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Termo de Referência 

Pregão Presencial nº. 004/2.020 

 

ANEXO I 

 

 

I – Do Objeto 

 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de limpeza e higienização, 

com fornecimento de mão de obra qualificada para a conservação predial nas áreas internas e externas 

do INPREV – Instituto de Previdência dos Sevidores Públicos Municipais de Varginha, sito à Praça Dalva 

Paiva Ribeiro, 312 - Vila Paiva - Cep: 37.018-625 - Varginha-Mg, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

II – Da Justificativa 

A contratação de empresa na prestação de serviços contínuos de limpeza e higienização, considerados 

essenciais ao desenvolvimento das atividades meio e fim do INPREV, tem por objetivo manter os 

ambientes de trabalho permanentemente limpos e saudáveis, voltados à qualidade do trabalho, 

proporcionando ao público interno e externo condições mínimas de higiene e conforto, além da 

manutenção e conservação dos bens públicos, em caráter permanente, além de manter as instalações 

e bens em condições adequadas de utilização.  

 

III – Das Condições Específicas de Serviço: 

Deverá ser designados 02 (dois) auxiliares de serviços gerais, para o serviço de limpeza e higienização 

das instalações da sede do INPREV, sito na Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 - Vila Paiva - Cep: 37.018-

625 - Varginha-Mg. 

 

IV – Da jornada de trabalho 

A jornada de trabalho será de oito horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, de 7h30min às 

11h30min e de 13h30min às 17h30min, perfazendo 40 horas semanais. 

Não será permitido a alteração da jornada de trabalho estipulada, exceto em caso de interesse do 

Instituto, devendo ser comunicada a empresa contratada no prazo 30 (trinta) dias de antecedência. 

No caso de falta do Auxiliar de Serviços Gerais, o encarregado deverá comunicar de imediato ao 

escritório da empresa contratada, que irá providenciar imediatamente a substituição sem ônus para 
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a Administração do Instituto. 

No caso de atestado médico, o mesmo deverá ser entregue/apresentado na própria empresa. 

 

V – Da caracterização do pessoal 

O funcionário deverá ser rigorosamente selecionado pela empresa contratada, a qual ficará, para 

todos os efeitos legais e administrativos, responsável perante o CONTRATANTE e terceiros, pelos 

atos por eles praticados no desempenho de suas funções. Na seleção deverão ser observadas 

qualidades tais como: polidez, discrição, sensibilidade para relacionar-se com os servidores e o 

público em geral. 

VI – Descrição dos serviços e frequência: 

ÁREAS INTERNAS 

1.1. Diariamente 

a) Preparar o café na parte da manhã e após o almoço; 

b) Lavar e manter higienizados os utensílios, equipamentos e objetos de uso nas dependências da 

cozinha; 

c) Providenciar o abastecimento e a reposição de copos descartavéis para água e café, guardanapo, 

e demais utesilios; 

d) Comunicar qualquer desaparecimento, defeito ou quebra de utensílios pertencentes ao Instituto; 

e) Relacionar e requisitar os materiais, utensilíos e produtos necessários para os serviços em geral; 

f) Zelar pelos materiais e equipamentos, bem como pelo armanezamento e conservação dos 

alimentos; 

g) Conservação das áreas de acesso (entradas e saídas, inclusive externas), de espera e de 

atendimento ao público, dos sanitários, da cozinha e das dependências internas das salas;  

h) Retirar o pó dos movéis, equipamentos e utensílios de escritório; 

i) Varrer os pisos internos, e dos corredores externos, hall de entrada e escadas; 

j) Esvaziar, limpar e lavar os cestos, acondicionando os lixos em sacos plásticos e local apropriado, 

inclusive para coleta seletiva nos dias indicados; 
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k) Remover detritos de pisos, tapetes e capachos; 

l) Limpeza dos banheiros: limpar, lavar e higienizar pisos, pia e vasos sanitarios; limpar os espelhos 

com pano umedecido em álcool; 

m) Abastecer e repor papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido nas pias e lavatórios dos 

sanitários; 

n) Lavagem dos panos de chão e, cozinha; 

o) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

1.2. Semanalmente 

a) Limpar móveis e objetos: cadeiras, poltronas, portas, divisórias, batentes, quadros, rodapés, 

bebedouros, extintores; 

b) Limpar com produto apropriado, forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; 

c) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

d) Providenciar a limpeza da sala do almoxarifado; 

e) Irrigar as plantas dos vasos e outras existentes nas depências do prédio 

f) Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando produtos antiembaçantes; 

g) Limpar os corrimãos com produtos adequados; 

h) Limpar o elevador com produtos adequados; 

i) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

1.3. Mensalmente 

a) Remover manchas de paredes; 

b) Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

ÁREAS EXTERNAS 

2.1. Diariamente 

a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

b) Varrer as áreas pavimentadas; 
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c) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 

d) Fazer a varrição das áreas externas: calçadas, estacionamento/garagem, corredores e escadas; 

e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

2.2. Semanalmente 

a) Lavar áreas destinadas a garagem/estacionamento e áreas externas; 

b) Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do 

trabalho, aplicando produtos antiembaçantes. 

c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

VII – Da responsabilidade da empresa contratada 

a) a empresa contratada não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 

parcialmente, parte alguma deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas, com 

o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do 

Contrato. 

b) a empresa contratada assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os 

impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de 

acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do Contrato e 

apresentará os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, exceto com 

relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE no ato do pagamento. 

c) fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou 

refazer qualquer serviço e/ou fornecimento de equipamento que não esteja de acordo com a técnica 

atual, normas ou especificações que atentem contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo 

que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a empresa contratada 

de suas responsabilidades provenientes do Contrato. 

d) caso a empresa contratada tenha que desfazer ou refazer qualquer serviço não executado a 

contento, correrão por sua conta as necessárias despesas. 

e) a empresa contratada assumirá a responsabilidade integral e ilimitada pela vinculação 

trabalhista, exclusiva dos seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do Contrato, nas 
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dependências do CONTRATANTE. 

f) será de responsabilidade da empresa contratada os prejuízos causados ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos, durante a execução dos serviços 

estipulados no Contrato. 

g) ocorrendo mudanças de locais de vigência do Contrato, ficará a empresa contratada obrigada 

a executá-los nos novos endereços, desde que estes se localizem dentro da área de jurisdição do 

Município de Varginha, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE. 

h) a empresa contratada não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 

parcialmente, parte alguma deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas, com 

o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do 

Contrato. 

i) a empresa contratada assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os 

impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de 

acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do Contrato e 

apresentará os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, exceto com 

relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE no ato do pagamento. 

j) fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou 

refazer qualquer serviço e/ou fornecimento de equipamento que não esteja de acordo com a técnica 

atual, normas ou especificações que atentem contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo 

que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a empresa contratada 

de suas responsabilidades provenientes do Contrato. 

k) caso a empresa contratada tenha que desfazer ou refazer qualquer serviço não executado a 

contento, correrão por sua conta as necessárias despesas. 

l) a empresa contratada assumirá a responsabilidade integral e ilimitada pela vinculação 

trabalhista, exclusiva dos seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do Contrato, nas 

dependências do CONTRATANTE. 

m) será de responsabilidade da empresa contratada os prejuízos causados ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos, durante a execução dos serviços 
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estipulados no Contrato. 

n) ocorrendo mudanças de locais de vigência do Contrato, ficará a empresa contratada obrigada 

a executá-los nos novos endereços, desde que estes se localizem dentro da área de jurisdição do 

Município de Varginha, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE. 

VIII – Das obrigações da empresa contratada 

a) executar os serviços contratados de limpeza, conservação, higienização e desinfecção, nas 

áreas internas: pisos acarpetados e/ou frios, móveis e equipamentos, e/ou nas áreas externas: pisos 

pavimentados e terra, e/ou área de esquadrias externas: face interna e/ou externa, e/ou fachadas 

envidraçadas: face externa (somente para os casos cujo acesso para limpeza exija equipamento 

especial), obedecendo as técnicas apropriadas para cada tipo de serviço, observando orientação do 

CONTRATANTE, quando for o caso, de forma a manter a perfeita higienização e desinfecção das 

áreas físicas do imóvel, constantes deste Termo de Referência. 

b) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

c) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando elementos portadores de Atestados de Boa Conduta e demais referências, tendo 

funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho. 

d) efetuar a imediata substituição de qualquer empregado que, a critério do CONTRATANTE, não 

esteja habilitado para a prestação dos serviços. 

e) manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, após notificação, qualquer empregado considerado de conduta inconveniente, pelo  

CONTRATANTE. 

f) manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, 

não se tolerando uniformes incompletos, sujos ou de mau aspecto, e provendo-os dos Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI’s. 

g) no caso de recusa ou demora por parte da empresa contratada de atendimento a qualquer 

reclamação do CONTRATANTE, poderá este confiar a outrem a execução dos serviços reclamados, 

às expensas da empresa contratada, cujas despesas serão descontadas de uma só vez, quando do 

pagamento mensal subseqüente, devido pelo CONTRATANTE, não cabendo impugnação de seu valor 

e sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
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h) implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa 

e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências e objeto dos serviços. 

i) ocorrendo desaparecimento de materiais, bens ou valores, ou sendo os mesmos danificados, 

após a sindicância ser concluída, sendo responsabilizada  a  empresa contratada, deverão os 

materiais, bens ou valores serem repostos, substituídos ou ressarcidos com as mesmas 

características, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação para tal finalidade. 

j) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pelo Instituto. 

k) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados. 

l) fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes do trabalho, responsabilizando-

se também pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

do contrato, conforme exigência legal. 

m) observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios, objetivando a correta execução dos serviços. 

n) a empresa contratada obriga-se a fornecer ao funcionário designado para execução do serviço 

nas dependências do CONTRATANTE, todo e qualquer equipamento de proteção individual, devendo 

também apresentar, sempre que necessário e/ou solicitado pelo Instituto Certidão de Registro no 

SESMET e a Declaração Firmada por Médico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, bem como 

do comprovante de que o profissional pertence ao quadro da empresa. 

o) a CONTRATADA, caso não esteja estabelecida no Município de Varginha, obrigar-se à manter 

uma base de apoio administrativo na cidade, a qual se incumbirá de todas as atividades inerentes à 

perfeita prestação dos serviços. 

 

IX – Das obrigações do contratante 

a) exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista 

na Lei nº 8.666/93; 

b) disponibilizar instalações sanitárias; 

c) fornecer os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços; 
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d) realizar os pagamentos tempestivamente, desde que a CONTRATADA apresente a 

documentação necessária. 

 

X – Dos critérios de controle e fiscalização 

Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, não restringindo a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 

prepostos designados, podendo para isso: 

a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de qualquer empregado da 

empresa contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

b) manter os registros, com o preenchimento mensal das Fichas de Inspeção dos serviços de 

limpeza e conservação; 

c) quando do pagamento, confrontar os dados das obrigações e encargos sociais e trabalhistas 

com a folha de pagamento e; 

d) não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas. 

 

 

 

Edson Crepaldi Retori 

Diretor Presidente 
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