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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ E DEMAIS SECRETARIAS QUE 

COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, localizadas em toda jurisdição do 

município, zona urbana, zona rural (colônias, assentamentos e ribeirinha), enfim, todas as repartições 

pertencentes a Administração municipal quer próprias, locadas, cedidas, e etc, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES ESTIMADOS: 

 

Item Descrição/Especificação  Valor estimado 

mensal (R$)  

Valor estimado 

anual (R$) 

01 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações do 

prédio da Prefeitura municipal de Ipixuna do Pará  

13.432.60 161.191,20 

02 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações da 

Sede da Guarda municipal de Ipixuna do Pará. 

6.460,00 77.520,00 

03 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações da 

Sede da Secretaria Municipal de Obras de Ipixuna do 

Pará. 

21.222,71 254.672,52 

04 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações do 

Almoxarifado Central da Prefeitura municipal de 

Ipixuna do Pará. 

4.845,00 58.140,00 

05 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações do 

Estádio Municipal de Ipixuna do Pará. 

28.736,99 344.843,88 

06 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações da 

Sede da Secretaria municipal de Agricultura de Ipixuna 

do Pará. 

12.817,45 153.809,40 

07 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados na Praça do Bairro 

Vila Nova na sede do município, e na Praça do Distrito 

de Novo Horizonte, zona rural do município. 

272.693,39 3.272.320,60 

08 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações de 

89.677,95 1.076.135,40 
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funcionamento vinculados à Secretaria municipal de 

Saúde de Ipixuna do Pará. 

09 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações de 

funcionamento vinculados à Secretaria municipal de 

Educação de Ipixuna do Pará. 

439.264,49 5.271.173,80 

10 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações de 

funcionamento vinculados à Secretaria municipal de 

Promoção Social de Ipixuna do Pará. 

33.283,21 399.398,52 

11 

Serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio 

diário, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, a serem executados nas instalações de 

funcionamento da Secretaria municipal de Meio 

Ambiente de Ipixuna do Pará. 

4.270,38 51.244,56 

 926.704,17 11.120.450,00 

Valor Global estimado R$ 11.120.450,00 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 A contratação dos serviços de limpeza e conservação de forma contínua dentro dos parâmetros e 

rotinas estabelecidos, com fornecimento de mão de obra e respectivos insumos e ainda com 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, pelas normas e pelas legislações aplicáveis, 

tem por objetivo a manutenção das condições necessárias para que os servidores desempenhem suas 

funções nas instalações desta Prefeitura e demais secretarias e logradouros vinculados a ela, em um 

ambiente mantido em bom estado de conservação, asseio e higiene. 

 

2.2 Por simetria do Decreto 2.271 de 07 de julho de 1997 e ausência de legislação própria do 

município justifica-se a contratação indireta desses serviços. 

 

2.3 Considerando que se trata de serviço essencial e sua interrupção poderá comprometer a saúde de 

pessoas e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e 

comprometendo o funcionamento regular das unidades, torna-se imprescindível à contratação de 

empresa para a execução dos serviços. 

 

2.4 A deflagração do processo licitatório se dá em razão da impossibilidade de ajuste de contratos, 

que viessem a suprir as necessidades das unidades. 

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. O serviço a ser contratado se enquadra como comum, pois os padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. 

 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, 

constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 

competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 

respectivo plano de cargos. 

 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

 

4.1.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, 

peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, 

extintores de incêndio, etc.; 

b) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 

c) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados; 

d) Varrer os pisos de cimento; 

e) Varrer com vassouras apropriadas para a textura do revestimento de cada tipo de piso; 

f) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os banheiros, quando 

necessário; 

g) Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 

h) Limpar os elevadores com produtos adequados; 

i) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos do refeitório antes e após as 

refeições; 

j) Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora para destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940, de 25 

de outubro de 2006; 

l) Limpar os corrimãos; 

m) Suprir as copas e os bebedouros do refeitório e áreas não servidas pelos serviços de 

copeiragem com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração, fazendo a reposição 

sempre que necessário. 

 

4.1.2. DIARIAMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) Efetuar a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 

desinfetante; 

b) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas 

e retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros e removendo-os para local indicado 

pela Administração. 

 

4.1.3. SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas; 

c) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; 

d) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis 

encerados; 

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

f) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 

g) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados 

com detergente, encerar e lustrar; 

h) Lavar os bebedouros e higienizá-los com produtos próprios e recolocalos em seus locais de 

origem; 

i) Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 

j) Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral e executar demais serviços 

considerados necessários à frequência semanal; 

l) Limpar com produtos próprios os pisos, utilizando acessório umedecido pela diluição, 

enxaguando com água pura utilizando mangueiras. 

 

4.1.4. SEMANALMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) Limpar e higienizar os espelhos com pano umedecido em álcool e limpa vidros. 
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4.1.5. MENSALMENTE, UMA VEZ: 

 

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

b) Limpar forros, paredes e rodapés; 

c) Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 

d) Limpar persianas com produtos adequados; 

e) Remover manchas de paredes; 

f) Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de 

malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.) e efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados 

durante o mês. 

 

4.1.6. ANUALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias. 

 

4.1.7. ANUALMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) Lavar as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las; 

b) Lavar e remover todo tipo de sujeiras, manchas, incrustações como ceras velhas, seladores, 

resinas, tratamentos antigos, ou qualquer outro tipo de resíduo dos pisos vinílicos; 

c) Selar e impermeabilizar os pisos vinílicos, utilizando os produtos adequados; 

d) Aplicar brilho e fazer o acabamento com aplicação de cera, filme duro, de alta resistência e 

com brilho de molhado, antiderrapante. 

 

4.2. Os serviços serão executados nas esquadrias externas e fachadas, conforme discriminado abaixo: 

 

4.2.1. QUINZENALMENTE, UMA VEZ: 

 

a) Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando produtos antiembaçantes. 

 

4.2.2. SEMESTRALMENTE, UMA VEZ: 

 

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

do trabalho, aplicando produtos anti-embaçantes; 

b) Limpar as paredes de (face interna e externa) com produtos apropriados para limpeza de 

paredes de gesso. 

 

4.3. Os serviços serão executados nas áreas externas, conforme discriminado abaixo: 

 

4.3.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

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

b) Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados; 

c) Varrer as áreas pavimentadas; 

d) Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme legislação em vigor, 

procedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação 

vigente. 

 

4.3.2. DIARIAMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) Retirar o lixo, duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, 

removendo-os para local indicado pela Administração. 

  

4.3.3. SEMANALMENTE, UMA VEZ: 
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a) Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.); 

b) Lavar com detergente, encerar e lustrar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados; 

c) Limpar com Limpa Pisos em Geral diluído em água os pisos externos e se existirem áreas 

com fungos deve-se utilizar um novo produto após usar Limpa Pisos em Geral, incluído no processo 

de enxágue a utilização de máquina do tipo “wap” (sempre na opção leque); 

d) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes. 

 

4.3.4. MENSALMENTE, UMA VEZ: 

 

a) Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento e efetuar a capina e roçada, 

retirar de toda área externa plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam 

impedindo a passagem de pessoas; 

b) Recolher às suas expensas todo o material proveniente de capina, roçada, poda, rastelagem e 

limpeza das áreas externas, canteiros e jardins. 

 

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

5.1. A demanda do município tem como base as seguintes características: 

 
LOCAIS DOS SERVIÇOS DOS POSTOS VINCULADOS À PREFEITURA E SECRETARIAS 
QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL: 
 

PRÉDIOS LOCALIDADE ÁREA (M²) 
Prefeitura Municipal Centro 831,74 

Sede da Guarda Municipal Vila Nova 400 
Sec. municipal de Obras Centro 1314,10 
Almoxarifado Central Centro 300 

Estádio Municipal João Paulo II 1779,38 
Sec. municipal de 

Agricultura Centro 793,65 

TOTAL 5418,87 

 
LOCAIS DOS SERVIÇOS EM ÁREAS PÚBLICAS VINCULADOS À PREFEITURA 
MUNICIPAL: 
 

LOGRADOURO LOCALIDADE ÁREA (M²) 
Praça Bairro Vila Nova 6298,80 
Praça Dist. Novo Horizonte 10586,24 

TOTAL 16885,04 

 
LOCAIS DOS SERVIÇOS DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE: 
 

PRÉDIOS LOCALIDADE ÁREA (M²) 
Secretaria Municipal Centro 380,8 
PSF PA CANDIRU Zona Rural 1007,46 

PSF TV. 13 Zona Rural 277,7 

PSF CANAÃ Distrito Canaã – Zona 
Rural 

517,76 

PSF VILA NOVA Bairro Vila Nova 200 
PSF RIBEIRA Zona Rural 171,484 

PSF SÃO PEDRO Zona Rural 70,2 
PSF RAIMUNDA 

BITENCOURT Centro 162,17 

PSF ENALCO Zona Rural 109,25 
PSF NOVO 

HORIZONTE 
Distrito Novo Horizonte – 

Zona Rural 
151 

PSF Sª MARIA DO 
BACURI Zona Rural 277,7 

UBS RAIMUNDA 

BONFIM 
Centro 619,425 

CENTRO DE SAÚDE Centro 547,475 

PA ENDEMIAS Centro 200 
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POSTO VILA 

GENESIO 
Zona Rural 200  

POSTO ESCOLINHA Zona Rural 142,79 

POSTO 

CANDIRUZINHO 
Zona Rural 200 

CLÍNICA DE 
FISIOTERAPIA 

Centro 100 

SAMU Centro 118,8 
ACADEMIA DE 

SAÚDE 
Centro 98,8 

TOTAL 5552,814 

 

 
LOCAIS DOS SERVIÇOS DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO: 
 

PRÉDIOS LOCALIDADE ÁREA (M²) 
SECRETARIA MUNICIPAL - 

SEMED 
Centro 712,4 

BIBLIOTECA MUNICIPAL Centro 418,2 

E M E F TIRADENTES 
Com. Enalco - Zona 

Rural 
620,18 

E M E F NOSSA SENHORA 

DA PIEDADE 
Com. Parque das 

Araras – Zona Rural 
200 

E M E F SÃO CRISTOVÃO 
Com. Boa Vista - Zona 

Rural  
72 

E M E F NOVA ALIANCA 
Com. Nova Aliança - 

Zona Rural 
72 

E M E F NOVA UNIÃO 
Com. Nova Vida - 

Zona Rural 
72 

E M E F SANTA LUZIA 
Com. Mutum – Zona 

Rural 
120 

E M E F SANTA MARIA 
Com. S. Mª do Bacuri - 

Zona Rural 
719,43 

E M E F NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

Com. Aparecida - Zona 

Rural 
186,12 

E M E F STO ANTONIO 

MARIA ZACARIAS 

Com. Tauari - Zona 

Rural 
101,05 

E M E F CESARIO PEREIRA 

PINTO 

Com. São João Batista 

- Zona Rural 
184,33 

E M E F PARAISO 
Com. Paraíso - Zona 

Rural 
181,76 

E M E F CRISTO SALVADOR 
Com. Fé em Deus - 

Zona Rural 
72 

E M E F FOZ DO CAJUEIRO 
Com. Foz do Cajueiro - 

Zona Rural 
89,07 

E M E F S RAIMUNDO 

ARIMANDEUA 

Com. Deus por Nós - 

Zona Rural 
72 

E M E F MARIA PEREIRA 

FREIRE 
Centro 1267,38 

E M E F CANDIRUACU 
Com. Candiru Açú - 

Zona Rural 
95,83 

E M E F SÃO BENEDITO  
Com. Coera - Zona 

Rural 
72,13 

E M E F PROF.ª ANTONINA 

WALDEVINO DOS SANTOS  
Bairro João Paulo II 2159,26 

E M E F SÃO PEDRO 
Com. Tucumã - Zona 

Rural 
241,42 

E M E F BACABAL 
Com. Bacabal - Zona 

Rural 
165,43 

E M E F PE JOSE 
Com. TV 11 - Zona 

Rural 
249,74 

E M E F CANINDEZINHO Com. Canindezinho - 130,51 
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Zona Rural 
E M E F SAGRADO 

CORACAO DE JESUS 

Com. Campos Belo - 

Zona Rural 
120,5 

E M E F GLIDENÔ GOMES 

DA COSTA 

Com. Vila Genesio – 

Zona Rural 
276 

E M E F MENINO DEUS 

 

Com. Joselandia – 

Zona Rural 
132 

E M E F NOVA TIMBOTEUA 
Com. Pionteua - Zona 

Rural 
72 

E M E F SÃO PEDRO 

 

Com. S. Pedro da Água 

Branca - Zona Rural 
632,94 

E M E F SÃO PEDRO 
Com. Cipoteua - Foz - 

Zona Rural 
710,84 

E M E F PRES GETULIO 

VARGAS 

Com. Maçaranduba - 

Zona Rural 
124,74 

E M E F OLIVEIRA CUNHA 
Com. Cipoteua Mirim - 

Zona Rural 
72 

E M E F MONTE SIAO  
Com. Caninana - Zona 

Rural 
179,97 

E M E F SANTO ANTONIO  
Com. Santo Antonio 
Arapuã (Escolinha) - 

Zona Rural 
925,09 

E M E F SANTA ROSA  
Com. Paranoá - Zona 

Rural 
214,03 

E M E F MANOEL 

FERNANDES 
Com. TV 21 - Zona 

Rural 
130,52 

E M E I GENTE INOCENTE 
Rua Jose Bonifácio - 

Centro 
1510,23 

E M E F ADÉLIA 

CARVALHO SODRÉ 
Rua Jose Bonifácio - 

Centro 
2497,04 

E M E F BOM PASTOR 
Distrito Canaã – Zona 

Rural 
1366,17 

E M E F DIAMANTINA 
Com. Diamantina I - 

Zona Rural 
161,86 

E M E F BOA VISTA 
Com. Bom Jesus - 

Zona Rural 
72,0 

E M E F BETEL  
Com. Betel - Zona 

Rural 
157,94 

E M E F SÃO BENEDITO  
Com. Fortaleza - Zona 

Rural 
72,13 

E M E F IDELFONSO 

MACHADO 
Com. Serraria Brasil - 

Zona Rural 
111,63 

E M E F MONTE SINAI 
Com. Joauroca - Zona 

Rural 
72,0 

E M E F PRINCESA ISABEL 
Vila Palmeira (Dist. 
Canaã) - Zona Rural 

831,27 

E M E F VALE VERDE  
Com. Balalaica / Vale 

Verde - Zona Rural 
72,0 

E M E F NOVA ESPERANÇA 
Com. Balalaica / 

Vitrine - Zona Rural 
130,52 

E M E F EDILSON 

GONÇALVES BATISTA  
Com. Balalaica / Roça 
Queimada - Zona Rural 

130,52 

E M E F BOM JESUS 
Com. Balalaica / Sede - 

Zona Rural 
130,52 

E M E F ANTONIO 

MARQUES  
Bairro Vila Nova 1099,47 

E M E F PRES CASTELO 

BRANCO 
Com. Quiandeua - 

Zona Rural 
662,74 

E M E F VERA CRUZ  
Com. Vera Cruz - Zona 

Rural 
72,0 

E M E F TUJUJU 
Com. Tujuju; - Zona 

Rural 
112 

E M E F S JOSE 
Com. Goiabal - Zona 

Rural 
151,71 

E M E F STA CLARA  
Com. Nanaí - Zona 

Rural 
134,46 
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E M E F NSRA DA BATALHA  
Com. Joíra - Zona 

Rural 
168,68 

E M E F PALHETA BATISTA 
Com. Gleba 13 - Zona 

Rural 
834,25 

E M E F NSRA DA 

CONCEICAO 
Com. TV 05 - Zona 

Rural 
118,31 

E M E F MAJOR VITOR 

TORRES AYRES 
Com. Ribeira - Zona 

Rural 
179,97 

E M E F STA FE 
Com. Gleba 10 - Zona 

Rural 
355,95 

E M E F BOA ESPERANCA 
Com. Novo Pará - 

Zona Rural 
125,38 

E M E F SAO VICENTE  
Com. São Vicente - 

Zona Rural 
260,70 

E M E F IRINEU RODRIGUES 

DE FARIAS  
Av. Presidente Vargas 

- Centro 
1101,64 

E M E F RAIMUNDA MAIA 

PINHEIRO  
Dist. Novo Horizonte - 

Zona Rural 
1248,54 

E M E F JOSE BONIFACIO 
Com. Barcelona - Zona 

Rural 
72,0 

E M E F D. PEDRO I  
Com. Candiruzinho - 

Zona Rural 
72,0 

E M E F DR FERNANDO 

GUILHON 
Dist. Novo Horizonte - 

Zona Rural 
1248,54 

TOTAL 27.199,04 

 

 
LOCAIS DOS SERVIÇOS DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PROMOÇÃO SOCIAL: 
 

PRÉDIOS LOCALIDADE ÁREA (M²) 
Secretaria Municipal - 

SEMAS 
Centro 787,88 

Conselho Tutelar Centro 232 
CRAS Vila Nova 841 

Casa de Apoio Centro 200 
TOTAL 2060,88 

 

 
LOCAIS DOS SERVIÇOS DOS POSTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE: 
 

PRÉDIOS LOCALIDADE ÁREA (M²) 
Sec. de Meio Ambiente - 

SEMA Centro 264,42 

TOTAL 264,42 

 

ÁREA TOTAL (M²): 57.381,064 

 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Para fins de avaliação da qualidade dos serviços a serem prestados, bem como seu aceite, os 

fiscais do Contrato enviarão mensalmente aos gestores relatórios acerca dos serviços realizados, bem 

como seus níveis de satisfação. 

 

7. UNIFORMES 

 

7.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes 

com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as 

estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto 

nos itens seguintes: 

 

7.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 
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7.2.1. Camisa; 

7.2.2. Calça; 

7.2.3. Par de botas; 

7.2.4. Par de meias social; 

 

7.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes 

parâmetros mínimos: 

 

7.3.1. Uniformes Masculinos e Femininos: 

 

a) Camisa confeccionada em tecido de brim, fechada, com bolso superior esquerdo, mangas curtas, 

insígnia da licitante vencedora no bolso e costas, cor azul; 

 

b) Calça, confeccionada em tecido brim, com elástico total e cordão para amarrar, com dois bolsos 

frontais, cor azul; 

 

c) Botas, cano curto, solado antideslizante e antiderrapante, para atividades com água, hidro-

repelente, com sistema de elástico, antibactérias, cor preto; 

 

d) Par de meias social, 100% algodão, cor preto, marca lupo ou “similar”. 

 

7.4. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 

 

7.4.1. 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser 

substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que 

não atendam as condições mínimas de apresentação; 

 

7.4.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 

substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

 

7.5. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do 

original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

 

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 

 

RELAÇÃO BÁSICA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE: 

 

 

CONSUMO ESTIMADO MENSAL 
 

UNID. 
 

QTDE 

MENSA

L 

 

QTDE 

ANUA

L 

 

VALOR 

UNITÁRI

O 

 

VALO

R 

MENSA

L 

 

VALO

R 

ANUA

L 

Água sanitária embalagem de 1 (um) litro. 
Unidade 1365 

    

Álcool   em   gel   antisséptico   70%   refil 

800ml. Unidade 1365 
    

Purificador de ar Bom a, embalagem de 360 

(trezentos e sessenta) gramas. Unidade 1365 
    

Detergente Desolim com ação 

desodorizadora, Galão de 5 (cinco) litros. Unidade 455 
    

Removedor e clareador para Pisos 

impermeabilizados e Superfícies Laváveis, 

embalagem de 1 (um) litro 

 

Unidade 455 

    

Desinfetante gelatinoso bactericida 

lavanda, galão de 5 (cinco) litros 
Galão 455 
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Sabonete líquido perolado para as mãos com 

substâncias umectantes  e emolientes, de odor 

agradável, com ph neutro em Galão de 5 litros 

Galão 455 
    

Papel Toalha Branco, 100% celulose virgem, 

02 (duas) dobras vip, caixa com 2000 (duas 

mil) folhas de 21,0cm x 23,0cm 

 

Caixa 910 
    

Papel higiênico de 1ª qualidade, na cor branca, 

100% algodão, 100% de fibras virgens, folha 

dupla, rolo com 30m x 10cm, Fardo com 64 

rolos cada 

 

Fardo 
910 

    

Flanela branca/amarela de 1ª qualidade, 

medindo 50x50cm 
Unidade 910 

    

Limpa vidros concentrado, frasco  com 500ml 
Frasco 455 

    

Limpador Multiuso (Veja ou similar) Frasco 

com 500ml 
Frasco 455 

    

Lustra móveis lavanda, cada unidade com 200 

ml 
 

Frasco 
910 

    

Pano de chão de saco alvejado especial 

40x70, para limpeza de piso – cor branca 
Unidade 910 

    

Pedra sanitária 25g Unidade 3640     

Sabão em barra, pacote com 5 unidades Pacote 455     

Sabão em pó, pacote com 1 kg Pacote 910     

Saco para lixo, na cor preta, capacidade de 

100 litros, Pacote com 100 sacos 
Pacote 455 

    

Saco para lixo, na cor preta, capacidade de 20 

litros, Pacote com 100 sacos 
Pacote 455 

    

Saponáceo líquido, embalagem 500ml Frasco 910     

 

 

RELAÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI’S: 
 

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

(SEDE I E II) FERRAMENTAS E EPI’s 

(LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) 

 

UND 

 

QTDE 

 

VALOR 

TOTAL 

 

VIDA ÚTIL 

(MESES) 

 

VALOR 

MENSAL 

Escada com 6 (seis) degraus de alumínio Unidade 102  
60  

Pá plástica para recolher lixo, cabo longo Unidade 204  12  

Aparador de grama máster 700W, 127V, 

velocidade mínima de 10.500 rpm, com 03 (três) 

refis de nylon para substituição. 

 

Unidade 

 

51 

  

48 
 

Podador de Galhos e Cercas Vivas Unidade 51  
36  

Vassoura para jardim Unidade 102  
12  

Rodo com duas borrachas – 40 cm de largura, 

com cabo 

Unidade 204  12  

Vassoura para limpeza de vaso sanitário Unidade 204  12  
Vassoura de pelo – 60 cm c/cabo Unidade 204  12  
Mangueira para jardim Metro 3000  

24  
Dispenser para sabonete líquido Unidade 408  

48  
Dispenser para papel toalha Unidade 408  

48  
Dispenser para álcool em gel, para refil de 800ml Unidade 408  

48  
Balde Plástico capacidade 20 litros Unidade 204  

24  

Luvas em látex de borracha natural, internamente 

forrada com flocos de algodão, tamanho médio, 

cor azul, pacote com duas (utilização na limpeza 

de banheiros). 

 

Pacote 

 

408 

  

12 
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Luvas em látex de borracha natural, internamente 

forrada com flocos de algodão, tamanho médio, 

cor amarelo, pacote com duas (utilização na 

limpeza geral, exclusive os banheiros). 

 

Pacote 

 

408 

  

12 

 

 

 

8.2 Todo o material de consumo, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços serão 

fornecidos pela Contratada em quantidade e qualidade e em conformidade com as metragens e 

instalações informadas pela Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, que poderá recusar aqueles cuja 

qualidade não satisfaça as necessidades e o padrão de uso. 

 

8.3 Para execução do serviço contratado, serão necessários, “no mínimo”, materiais de limpeza e 

utensílios, ficando sob responsabilidade da Contratada o fornecimento de quaisquer outros materiais e 

equipamentos necessários a execução dos serviços, que não estejam relacionados. 

 

8.4 As quantidades relacionadas são estimativas e podem sofrer alterações de acordo com as 

necessidades da Contratante. 

 

8.5 Os equipamentos a serem fornecidos pela Contratada deverão ser disponibilizados, novos de 

primeiro uso e deverão ser fornecidos com antecedência de 15 (quinze) dias corridos, anteriores a data 

de início da execução dos serviços e deverão ser substituídos sempre que apresentarem defeito e 

necessitarem de manutenção corretiva. 

 

8.6 Os materiais de limpeza deverão ser fornecidos mensalmente até o quinto dia útil, sendo que o 

primeiro fornecimento deverá ser efetivado com antecedência de 15 (quinze) dias corridos, anteriores 

a data de início da execução dos serviços. 

 

9. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. A execução dos serviços será iniciada na data da assinatura do contrato, cuja vigência será de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

10. DA VISTORIA 

 

10.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, e com o objetivo de inteirar-se 

das condições e grau de dificuldades existentes, a licitante poderá realizar vistoria nas instalações do 

local de execução dos serviços, acompanhada por servidor designado para esse fim, até o primeiro dia 

útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública. 

 

10.2. A Visita deverá ser previamente agendada junto à Secretaria Municipal de Administração, de 

segunda a sexta-feira no horário de 08 às 12h, e deverá ser realizada por representante devidamente 

credenciado, o qual deverá estar munido de duas vias do Atestado de Vistoria (Anexo VI) que deverá 

ser atestado pelo representante da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará ou quem este determinar, 

comprovando a verificação dos locais onde serão executados os serviços. 

 

10.3. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário 

apresentar Declaração formal assinada pelo proprietário ou procurador da empresa, sob as penalidades 

da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

e sobre os locais dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 

impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações 

contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

 

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

11.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 

trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

 

11.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

11.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, em 

conformidade com a legislação vigente. 

11.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

 

11.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente 

aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 

atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

 

11.7.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

 

11.7.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 

função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

 

11.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

 

11.8. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos 

serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, após a extinção ou rescisão do 

contrato, nos termos da legislação vigente. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

 

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

12.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

 

12.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990)e suas atualizações, 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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12.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

12.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos da 

legislação vigente; 

 

12.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 

caso; 

 

12.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo 

de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

 

12.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

suas atualizações, deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos 

serviços: 

 

12.9.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), 

com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

 

12.9.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela 

contratada; e 

12.9.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 

12.9.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que 

se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no 

curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a 

documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do 

encerramento do contrato administrativo. 

 

12.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Certificado de Registro 

Cadastral da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Para Cadastro de Fornecedores , a empresa 

contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços, os seguintes documentos:  

 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS –CRF; e  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

12.11. Substituir, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), em caso de eventual ausência, tais como, 

faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente 

o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

 

12.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

 

12.13. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 

depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região 

metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do 

pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a 
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contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e 

possa verificar a realização do pagamento. 

 

12.14. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o 

desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente 

aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado 

o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo 

das sanções cabíveis. 

 

12.14.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por 

falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de 

recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o 

objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 

trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

 

12.15. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão 

contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e 

previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada específica, em 

nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme legislação vigente, os quais 

somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições 

estabelecidas, nas  normas em vigor. 

 

12.15.1. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das 

provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de 

autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento 

das respectivas obrigações: 

 

a) 13º (décimo terceiro) salário; 

b) Férias e um terço constitucional de férias; 

c) Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em conformidade com o grau de risco 

de acidente de trabalho e as alíquotas de contribuição previstas. 

e) Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles previstas nas normas 

pertinente. 

 

12.15.2. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, 

conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e 

instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de 

Cooperação Técnica. 

 

12.15.3. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da 

conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a 

prestar os serviços. 

 

12.15.4. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-

depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 

 

12.15.5. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para 

utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos 

subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações 

ocorridas durante a vigência do contrato. 

 

12.15.5.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios 

da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a 

confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a 

movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à 
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Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos 

documentos comprobatórios pela empresa. 

 

12.15.5.2. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o 

pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores 

favorecidos. 

12.15.5.3. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) 

dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 

quitação das obrigações trabalhistas. 

 

12.15.6. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva 

titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria 

correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos 

trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

 

12.16. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no 

turno imediatamente subsequente; 

 

12.17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

 

12.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração; 

 

12.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

12.20. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações 

de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele 

inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

 

a) viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas 

da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 

contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do 

início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

 

b) viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou 

da admissão do empregado; 

 

c) oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 

recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

 

12.21. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização 

do objeto da licitação. 

 

12.21.1. Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar declaração de que 

instalará escritório no município a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a 

partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer 

demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, 

treinamento, admissão e demissão dos funcionários; 

 

12.22. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-

la na execução do contrato; 
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12.23. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

 

12.24. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos 

salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante; 

 

12.25. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

12.26. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

12.27. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

 

12.28. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas 

no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas atualizações; 

 

12.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 

os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.30. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) 

mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, podendo a 

Administração Contratante utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao 

contrato no caso da não comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da 

realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da legislação 

vigente. 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado. 

 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.1.1. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, 

deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que 

impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma 

vantagem a um determinado empregado. 

 

15.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 
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15.3. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto nas normas de Fiscalização dos 

Serviços de Tercerizados. 

 

15.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

 

15.5. A execução do contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados neste Edital e normas 

regulamentadoras. 

 

15.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 

com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

15.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.9. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações 

previstas. 

15.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes documentos: 

 

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração 

contratante;  

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste 

como tomador o órgão ou entidade contratante;  

c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, 

ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre 

outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, 

relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e 

e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos 

por lei ou pelo contrato; 

 

15.10.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a cada 

ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de 

execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao 

menos uma vez. 

 

15.10.2. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 

empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 

oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 

quando disponível. 

 

15.10.3. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 

comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte 

da fiscalização. 
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15.11. O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da realização 

do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação em nome dos empregados, relativos ao período 

de execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização. 

 

15.11.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, abrangendo, 

a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de 

execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao 

menos uma vez. 

 

15.12. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 

condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento 

convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto 

nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.13. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, 

do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra 

alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

 

15.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes 

e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado 

vinculado à execução contratual, a contratada deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias a seguinte 

documentação pertinente a cada trabalhador:  

 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente 

homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 

contratuais;  

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado 

dispensado; e  

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

 

15.16. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor daAdministração. 

 

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

16.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

16.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

16.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 

empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
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16.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

 

16.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que: 

 

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5. Cometer fraude fiscal; 

17.1.6. Não mantiver a proposta. 

 

17.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação 

de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com o Município de Ipixuna do Pará, 

nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que: 

 

17.2.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social 

exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

 

17.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia 

fixado. 

 

17.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

17.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 

17.3.2. multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

 

17.3.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja 

para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) 

do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o 

atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 

do contrato; 

 

17.3.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

 

17.3.3. multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

 

17.3.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

17.3.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 
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17.3.5. impedimento de licitar e contratar com o Município de Ipixuna do Pará com o consequente 

descredenciamento no Certificado de Registro Cadastral pelo prazo de até cinco anos; 

 

17.3.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

 

17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

 

17.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

17.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

17.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

 

Ipixuna do Pará, 13 de abril de 2018. 

 

_______________________________ 

Hugo Leonardo Pontes de Almeida 

Pregoeiro 
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ANEXO I – A  

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
 

 

ITENS QUE SERÃO VISTORIADOS E AVALIADOS NAS ÁREAS: 

 

 

MÓDULOS E ITENS AVALIADOS 

 

A - EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E TÉCNICAS 

 

A.1 – Carro de Limpeza; 

A.2 – Produtos de Limpeza; 

A.3 – Técnicas de Limpeza. 

 

B - QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS 

 

B.1 – Uniformidade da equipe; 

B.2 – Apresentação – Uniformização; 

B.3 – Equipamento de Proteção Individual. 

 

C - FREQUÊNCIA  

 

C.1 – Cumprimento do cronograma e das atividades. 

 

D - INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS: Avaliação direta em 16 (dezesseis) itens: 

 

D.1 - APARELHOS TELEFÔNICOS / EQUIPAMENTOS 

 

Equipamentos limpos e sem gordura; 

Equipamentos com pouca sujidade no fone/teclas, monitor, periféricos etc;  

Presença de sujidade na fiação, teclas, disco, monitor, periféricos etc; 

Presença de sujidade, manchas e pó em fiação e no equipamento.  

 

D.2 – BEBEDOURO 

 

Isento de sujidade. Bandeja de bebedouro limpa; 

Presença de sujidade na parede (carcaça). Bandeja do bebedouro limpa; 

Presença de manchas antigas de sujidade. Bandeja do bebedouro isenta de sujidade orgânica; 

Presença de sujidade orgânica e lodo.  

 

D.3 - EXTINTORES DE INCÊNDIO E QUADROS EM GERAL 

 

Ausência de pó; 

Presença de pouca quantidade de pó em sua superfície; 

Presença de grande quantidade de pó na parte superior e lateral; 

Presença de objetos de limpeza acondicionados inadequadamente e com sujidades; 



 

 

Estado do Pará   
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

 

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO S/Nº, CENTRO 
 

 

D.4 – SANITÁRIOS 

 

Vasos sanitários limpos e sem manchas de sujeira; 

Vasos sanitários com manchas secas sem sujidade;  

Isentos de sujidade orgânica. Presença de odor; 

Crostas na borda interna superior, presença de sujidade orgânica e odor. 

 

D.5 – LAVATÓRIOS (PIAS E CUBAS) 

 

Pias e cubas sanitárias limpas e sem manchas de sujeira; 

Pias e cubas sanitárias com manchas secas de água e/ou sabonete, porém sem sujidade; 

Comando de registros e válvulas com sujidade e pouco brilho. Isentos de sujidade orgânica. Presença 

de cabelos. Presença de crostas na superfície de ralos e grelhas; 

Presença de sujidade orgânica e lodo. Crostas em ralos e grelhas. 

 

D.6 - ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (Espelhos, dispenser de papel toalha, higiênico, álcool em gel e 

sabonete líquido) 

Acessórios completos e isentos de sujidade; 

Pequena quantidade de sujidade; 

Presença de sujidade em cantos isolados e acessórios. Falta de material (papel higiênico, toalha, 

sabonete líquido e álcool, em gel); 

Presença de sujidade em grande extensão e interior. Falta de material. 

 

D.7 – MÓVEIS 

 

Móveis limpos (estações, armários, cadeiras e outros); 

Móveis com pouca sujidade nos cantos de sua superfície; 

Presença de sujidades nos cantos e pés; 

Presença de pó e manchas em sua superfície.  

 

D.8 – PAREDE 

 

Parede isenta de sujidade; 

Parede isenta de sujidade orgânica; presença de sujidade em pontos localizados; presença de 

resquícios de material ou produto de limpeza; 

Parede isenta de sujidade orgânica; Presença de manchas de fita adesiva envelhecida, pó em sua 

extensão; 

Parede apresentando manchas de secreção, restos de alimentos e respingos, principalmente nas áreas 

mais baixas da parede.  

 

D.9 – PERSIANAS 

 

Persianas limpas; 

Persianas com algumas manchas; 

Persianas com sujidade em pontos isolados e pó; 

Persianas com pó e sujas.  

 

D.10 – PISOS 

 

Piso sem sujidades, encerado e com brilho; 

Piso encerado, porém com sujidades nos cantos ou pequena quantidade de material sólido recente; 

Presença encerado, porém com sujidades sólidas em sua extensão (papel, ciscos, etc.); Piso com 

alguma sujidade orgânica; 

Piso não encerado, com sujidade orgânica (restos de alimentos, pó acumulado, etc.).  

 

D.11 - PORTAS – BATENTES – MAÇANETAS 



 

 

Estado do Pará   
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

 

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO S/Nº, CENTRO 
 

 

Portas, batentes e maçanetas limpos e sem manchas; 

Presença de sujidade removível na área próxima à maçaneta; Presença de pequena quantidade de 

sujidade (pó); 

Presença de sujidade removível: marcas de mão, fita adesiva, pó, respingo, etc.; Presença de sujidade 

entre a porta e a parede; 

Presença de sujidade orgânica e pó. 

 

D.12 - RECIPIENTE PARA RESÍDUOS (Lixeiras) 

 

Cesto de lixo limpo, seco, sem resquícios de matéria orgânica. Embalagem correta (padrão, cor, etc.) 

de acordo com o resíduo gerado na área. Sacos trocados com 2/3 da capacidade de acondicionamento; 

Cesto de lixo limpo, seco, com alguns resquícios de matéria orgânica. Embalagem correta (padrão, 

cor, etc.). Presença de saco de lixo cheio além do limite 2/3; 

Cesto de lixo sujo ou molhado no seu interior Embalagem correta (padrão, cor, etc.), porém com os 

resíduos transbordando; 

Cesto de lixo sujo. Embalagem errada (padrão, cor, etc.). Presença de respingos de matéria orgânica. 

Não há troca dos sacos de lixo. 

 

D.13 - SAÍDAS DE AR CONDICIONADO – EXAUSTORES 

 

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores isentos de poeira e outras sujidades; 

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores com presença de poeira em pontos localizados; 

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores com presença de poeira, manchas e picomã na maioria dos 

itens vistoriados; 

Todas as saídas de ar condicionado e/ou exaustores apresentam poeira, manchas, picomãs, sujidades.  

 

D.14 – TAPETES 

 

Tapete limpo; 

Tapete limpo, porém com algumas sujidades sólidas; 

Tapete com sujidades nos cantos, adesivos (balas, chicletes); 

Tapete apresentando sujidade sólida, além de papéis e pó.  

 

D.15 – TETO 

 

Teto limpo, sem sujidades; 

Teto limpo com sujidade em pontos isolados; 

Teto com presença de sujidade nos cantos próximos à parede; 

Teto com sujidade como picomã, matéria orgânica etc.  

 

D.16 – VIDROS 

 

Vidros limpos; 

Presença de discreta sujidade. O cronograma é cumprido parcialmente; 

Vidros limpos, porém com sujidades nos cantos. Pó em sua extensão; 

Vidros com presença de sujidades sólidas e manchas de líquidos em sua extensão. 
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