PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Secretaria de Saúde
TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (VIDROS,
ÁREAS E ACESSOS), DOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIALIZADOS E O
GERENCIAMENTO INTERNO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM O FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E DE TODO O EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À
EXECUÇÃO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO. O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO NOS
POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO NA SECRETARIA, caracterizados a
seguir:
item

CARACTERIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

ENDEREÇOS

1

SECRETARIA DE SAÚDE: Pavimento superior, com área de aproximadamente 502
m2, com 17 peças, 3 banheiros, duas escadas, sendo uma delas com corredor de
acesso, cozinha, duas áreas de serviços, 10 janelas 3,8x1,8m, 9 janelas 1x1m, 1 janela
Rua Borges do Canto,
1,5x1,5m, 1 janela 4x1,8m, 1 janela 1,2x1,8m, 1 janela 1,8x2,2m, 65 vidros 0,6x0,8m
984
de divisórias.
Serviço contínuo, ou seja, prestado de segunda a sexta, das 07:00 às 13:00h
ÁREA DE ESQUADRIAS: 89,27m²

2

CENTRO DE SAÚDE: PAVIMENTO SUPERIOR: 19 peças, 03 banheiros e 17
janelas(273m²). PAVIMENTO TÉRREO: 27 peças, 27 janelas, 04 banheiros, 04 portas
grandes com vidros (533,5m²).
Av. Independência, 769
Serviço contínuo, ou seja, prestado de segunda a sexta, das 07:00 às 19:00h.
ÁREA DE ESQUADRIAS: 118,69m²

3

PSF PROMORAR: 13 pçs, 02 banheiros e 14 janelas (160m²)
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 17:00h, devendo os Av. América, esq. Ciro
serviços serem prestados neste horário.
Gavião, vila pró morar
ÁREA DE ESQUADRIAS: 24,08m²

4

PSF JOSÉ DA LUZ: 11 pçs, 02 banheiros, 10 janelas (136m²).
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 17:00h, devendo os Rua José
serviços serem prestados neste horário.
Farias, 510
ÁREA DE ESQUADRIAS: 29,52m²

Antão

de

5

PSF VILA NOVA: 13 pçs, 02 banheiros, 14 janelas (180m²).
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 17:00h, devendo os Rua Thomaz Sanchotene,
serviços serem prestados neste horário.
49
ÁREA DE ESQUADRIAS: 31,52m²

6

PSF RIO URUGUAI: 12 pçs, 02 banheiros, 08 janelas (120m²)
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 17:00h, devendo os Rua
serviços serem prestados neste horário.
465
ÁREA DE ESQUADRIAS: 20,85m²

Osvaldo

Aranha,

7

UBS DA CHÁCARA: 04 pçs, 01 banheiro, 05 janelas (80m²)
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 12:00h, e das 13:00h Rua dos Guararapes, 646
às 17:00h devendo os serviços serem prestados neste horário.
ÁREA DE ESQUADRIAS: 12,01m²

8

UBS DAS CAFIFAS: 06 pçs, 01 banheiro, 06 janelas (136m²)
Rua Sepé Tiaraju, S/N
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 13:00h, devendo os

serviços serem prestados neste horário.
ÁREA DE ESQUADRIAS: 6,3m²
9

UBS 24 DE MAIO: 04 pçs, 01 banheiro, 04 janelas (40m²)
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 13:00h, devendo os
Av. Independência, 2125
serviços serem prestados neste horário.
ÁREA DE ESQUADRIAS: 7,44m²

10

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FISIOTERAPIA: 8
peças, 4 banheiros e 16 janelas (área total do prédio 200,5 m²).
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 17:00h, devendo os Rua Dom Pedro II, 1700
serviços serem prestados neste horário.
ÁREA DE ESQUADRIAS: 11,40m²

11

CAPS MENTES BRILHANTES: 17 peças; 4 banheiros; 38 janelas (área total do Rua Clemente Godinho
prédio área 300m²)
S/N. (Fundos do Hospital
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 8:00h às 18:00h, devendo os São Patrício).
serviços serem prestados neste horário.
ÁREA DE ESQUADRIAS: 40,32m²

12

CAPS SENTIMENTOS: 12 peças; 3 banheiros; 19 janelas (área total do prédio
260m²).
Rua Humberto de Grazia
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 8:00h às 18:00h, devendo os
721.
serviços serem prestados neste horário.
ÁREA TOTAL ESQUADRIAS: 32,65m²

13

PSF Enyo Sayago: 9 peças; 3 banheiros; 2 cozinhas e uma garagem (área total do Esquina
das
prédio 160m²).
Rodrigues Lima
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7:00h às 17:00h, devendo os Vinte de Setembro
serviços serem prestados neste horário.
ÁREA TOTAL ESQUADRIAS: 40,00m²

ruas
com

•

O serviço deverá se executado no horário de funcionamento de cada local, conforme consta no
quadro anterior e de acordo com cronograma a ser fornecido pela Secretaria de Saúde.

•

As Ferramentas, equipamentos de proteção e uniformes serão de responsabilidade da empresa
contratada, tanto quanto o material para limpeza.

•

Os funcionários deverão utilizar uniforme que identifique a empresa. O uniforme deverá ser
composto de, no mínimo, jaleco, calça, botas e luvas, ou outros a critério da empresa e que melhor se
adapte ao serviço.

•

O transporte do material e dos funcionários que executarão o serviço até o local em que o mesmo
será realizado será por conta da empresa contratada.

•

A escala de funcionários ficará a cargo da contratada.

•

A empresa ainda nomeará dentro do quadro de seus funcionários, um supervisor, o qual será
responsável pelo cronograma de execução (que será entregue pela secretaria) e acompanhamento do
serviço diário, o qual deverá ser comprovado mensalmente para fins de pagamento.

•

O quadro funcional deverá ser informado através da assinatura da carteira de trabalho de cada
funcionário e SEFIP Mensal. A apresentação de cópia de documento que comprove o vínculo
empregatício com a empresa será obrigatório no momento da assinatura do contrato.

•

Serão necessários, para cálculo de formação de preços, os seguintes materiais e respectivas
quantidades (aproximadas) para a execução do serviço a ser contratado.

ITEM Nº

TIPO DE MATERIAL

01

Água sanitária

02

Sabão em pó

03

Detergente

QUANTIDADE MENSAL (APROXIMADA)
75 litros
18 quilos
33 litros

04

Limpa vidros

4 litros

05

Cera

06

Álcool para limpeza

07

Panos de limpeza de chão

08

Panos de limpeza de móveis

09

Lustra móveis

10

Esponjas

11

Esponjas de aço

16 litros
9 litros
10 unidades
8 unidades
9 frascos
37 unidades
9 pacotes com 8 unidades

12
Palha de aço
9 unidades
Para fins de formação de preço, a tabela acima indica a média mensal de cada produto necessário para a
limpeza e higienização, considerando todos os locais a serem atendidos.
Da execução do Serviço.
Acompanhamento e fiscalização dos serviços
O fiscal designado pela Secretaria da Saúde é a servidora CLEANE SILVA
FERREIRA CARDOSO que será responsável para indicação de eventual falha ou inexecução de serviço
prestado ao PREPOSTO designado pela empresa contratada, o qual, igualmente, irá acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato.
O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato será realizada por
servidores previamente designados pela Secretaria, que ficarão responsáveis, não só pelo acompanhamento,
controle e verificação de sua execução, como também pela liberação da documentação para pagamento,
verificando o cumprimento dos termos contidos no contrato, solicitando correção ou reexecução do serviço
quando não atendida a previsão contratual, sem que assista a contratada qualquer indenização pelos custos daí
decorrentes.
Qualquer fiscalização exercida pela Secretaria, feita em seu exclusivo
interesse, não implica corresponsabilidade pela fiscalização e perfeita execução do contrato

Obrigações das partes
Os produtos e materiais de limpeza, instrumentos, ferramentas e
equipamentos para execução dos serviços, bem como uniformes e EPI’s, deverão ser fornecidos pela
contratada aos seus funcionários, que será responsável pela guarda e manutenção desses itens.
A contratada deverá prestar os serviços na forma ajustada, responsabilizandose integralmente pelos serviços ora contratados, nos termos da legislação vigente, obrigando-se a manter
diariamente o número de funcionários necessários a realização dos serviços com as respectivas cargas
horárias diárias, de segunda a sexta feira, conforme descrição, adequadamente uniformizados, exigindo-se
que exista homogeneidade nos fardamentos (mesmo tipo e cor), devendo se apresentar invariavelmente
limpos e identificados com crachá.
A contratada deverá apresentar os funcionários, antes do início dos trabalhos
pela primeira vez, aos servidores designados pela administração para a fiscalização.
A contratada deverá efetuar inspeção semanal no local, e se necessário, em
intervalos menores, mantendo contato com os servidores designados pela administração para a fiscalização,
bem como, será responsável pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas disciplinares
determinadas pela contratante.
Os funcionários deverão ser rigorosamente selecionados pela contratada, a
qual ficará responsável, para todos os efeitos legais e administrativos, perante o Município de Itaqui e a
terceiros, pelos atos e omissões por eles praticados no desempenho de suas funções, e/ou ambiente de
trabalho.
A contratada deverá registrar e controlar, conforme jornada de trabalho, a
assiduidade e a pontualidade dos seus funcionários, bem como as ocorrências havidas, comunicando a
substituição ou inclusão de qualquer integrante da equipe, prestando o serviço dentro do horário de
expediente de cada setor da Secretaria da Saúde, que possuam horários próprios e distintos, observando não
interferir na rotina dos servidores e no bom andamento do serviço público.

A contratada assumirá todas as responsabilidades e tomará as medidas
necessárias ao atendimento de seus funcionários em caso de acidente de trabalho ou mal súbito, bem como
instrui-los quanto a prevenção de incêndio e uso de EPI’s nas áreas onde prestarem o serviço.
A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, bem como normas de segurança,
conforme as exigências legais vigentes em níveis federal, estadual e municipal.
A contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, assinado por seu representante legal, comprovando que a
licitante realizou serviço compatível com o objeto da licitação.
Compromete-se a contratante a efetuar o pagamento do serviço prestado à
contratada, de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidas no contrato.
Execução dos serviços
Diariamente, uma vez ou sempre que necessário.
- Remover, com pano, o pó das mesas, cadeiras, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos
das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive equipamentos e aparelhos elétricos,
eletrônicos, telefônicos e de informática, extintores de incêndio, etc.;
- Remover capachos e tapetes, procedendo sua limpeza e aspirando o pó;
- Aspirar o pó em todo o piso acarpetado onde houver esse tipo de forração;
- Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas
vezes por dia, ou quando necessário;
- Varrer, passar pano úmido, remover manchas, encerar e lustrar os pisos encerados de madeira;
- Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e
emborrachados;
- Varrer os pisos de cimento;
- Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas, cozinhas, refeitórios e outras áreas
molhadas duas vezes por dia;
- Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário (insumos
fornecidos pelo Município);
- Passar o pano com álcool nos tampos de mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições;
- Retirar o lixo duas vezes por dia, acondicionando-o adequadamente, removendo a locais indicados pela
Administração, procedendo a separação para coleta seletiva quando couber;
- Limpar os corrimãos e escadas onde houver;
- Abastecer bebedouros com garrafões de água, bem como suporte para copos descartáveis sempre que
necessário ou solicitado;
- Solicitar, receber, controlar e conservar o estoque mínimo de material de consumo de forma a evitar a
descontinuidade do serviço;
- Zelar diariamente pela limpeza das copas e refeitórios quando houver;
- Limpar e higienizar diariamente a cafeteira elétrica, micro-ondas, fogão, pias, balcões, mesas, bem como
louças, copos, jarras e demais utensílios utilizados, fazendo uso de pano macio e produtos adequados a cada
tipo de material a ser limpo e não prejudiciais à saúde humana, conservando-se o mais rigoroso padrão de
higiene, arrumação e segurança.
- Lavar os panos de prato, panos de limpar e panos de chão utilizados;
- Executar outros serviços considerados necessários a frequência diária.
Semanalmente, uma vez, quando não explicitado.
- Lavar, desinfetar e higienizar semanalmente os: refrigeradores (geladeiras, frigobares) e bebedouros;
- Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
- Limpar com produtos adequados, divisórias e portas revestidas com fórmica;
- Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;
- Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;
- Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
- Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc;
- Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com
detergente, encerar e lustrar;
- Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;

- Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;
- Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal
Quinzenalmente, uma vez.
- Limpar todos os vidros (face interna e externa), aplicando produtos antiembaçantes;
- Remover, limpar ou lavar e reinstalar os filtros de aparelhos de ar condicionado conforme orientação do
fabricante do aparelho.
Mensalmente, uma vez.
- Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
- Limpar forros, paredes e rodapés;
- Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;
- Remover manchas de paredes;
- Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar,
pantográfica, correr, etc.);
-Lavar calçadas externas com jato d’água em áreas externas anexas aos prédios e pisos de garagens quando
for o caso;
- Proceder uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês
Das penalidades
O não cumprimento das condições estipuladas neste termo e edital, implica na adoção de medidas e
penalidades constantes em lei.

Da vigência
A vigência da contratação será a partir da data da assinatura do contrato até o dia 31.12.2018,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses a critério da Administração, através de
termo aditivo, conforme art. 57, da Lei 8.666/1993.
Dos recursos orçamentários
Os recursos orçamentários serão suportados pelas seguintes dotações:
Órgão 07 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01-Fundo Municipal da Saúde - Próprio
Projeto / Atividade: 2059-Manutenção Secretaria Saúde - ASPS
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 2616
Órgão 07-Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02- Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 1094-Incentivo Estadual para atenção Básica
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3395
Órgão 07-Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02- Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 2076-PAB – Saúde Mental
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3440
Órgão 07-Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02- Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 1195-PROG. ACESSO E QUALIDADE ATENÇÃO
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3381
Sendo o que tínhamos para o momento

Atenciosamente,
Itaqui RS, 3 de abril de 2018.
_______________________________

ISOLAINE FIGUEIREDO CARDOSO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

