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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, 

CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE VIDROS PARA A  

FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

limpeza, asseio e conservação predial para a Fábrica de Cultura de Diadema.  

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1. Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial compreendem: 

2.1.1. Prestação de serviços com disponibilização de mão-de-obra incluindo 

materiais, produtos de limpeza, uniformes, equipamentos e utensílios necessários à 

plena e regular execução dos serviços, maquinas e acessórios em quantidade 

suficiente para atender a demanda de utilização desses itens durante toda a vigência 

contratual; 

2.1.2. Limpeza abrangendo todos os tipos de pisos internos e externos, inclusive 

sanitários, vidros, espelhos, mobiliários, elevadores, divisórias, portas, forros, 

paredes, rodapés, cortinas, persianas, luminárias e outros, com utilização dos 

produtos e aparelhos adequados; 

2.1.3. Os materiais de higiene e descartáveis (papel higiênico, sabonete e papel 

toalha) serão fornecidos pela CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA fazer a 

reposição dos mesmos nos sanitários; 

2.1.4. Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado 

pela CONTRATANTE; 



                                                                               
 

Página 2 de 9 

 

2.1.5. Efetuar tratamento de piso, quando necessário, com utilização de 

equipamentos próprios sendo de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento 

dos produtos e equipamentos (cera, selador, removedor de cera) para execução das 

tarefas; 

2.1.6. Observar a conduta adequada na utilização dos materiais e dos 

equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações 

objeto da prestação de serviço; 

2.1.7. Respeitar a legislação vigente e observar das boas práticas técnicas e 

ambientalmente recomendada, quando da realização de atividades com produtos 

químicos controlados e da aplicação nas áreas escopo dos trabalhos, quer que seja 

em termos de qualidade, quantidade ou destinação; atividades essas da inteira 

responsabilidade da CONTRATADA que responderá em seu próprio nome perante os 

órgãos fiscalizadores; 

2.1.8. Executar os serviços de modo que não interfiram no bom andamento da 

rotina de funcionamento da CONTRATANTE; 

2.1.9. Disponibilizar aos seus funcionários todos os Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI’s recomendados pela legislação e necessários ao exercício de suas 

funções, tais como: luvas, botas, capas de chuva entre outros, compatíveis com nível 

de risco e/ou insalubridade, com o fim de evitar a ocorrência de acidentes; 

2.1.10. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com 

fotografia recente. 

2.1.10.1. Relação de Uniformes a ser disponibilizado pela CONTRATADA: 

POSTO DE LIMPEZA 

PEÇAS QUANTIDADE REPOSIÇÃO 

Jaléco em oxford 2 6 meses 

Calça em oxford 2 6 meses 

Sapato de segurança 2 6 meses 

Bota de borracha 1 1 ano 

Blusa de moletom 1 1 ano 

3. POSTOS E EQUIPES CARGA HORARIA 44 HORAS SEMANAIS 
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3.1. Dos postos e escalas dos serviços de limpeza: 

3.1.1. Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial deverão ser 

executados pela CONTRATADA conforme postos e escala constante no quadro 

anexo 01, atendendo de segunda a domingo com escalas fixas ou alternadas a definir. 

3.1.2. Deverá ser disponibilizado ainda 2 (dois) Posto de limpador de  vidros  para  

executar programação de limpeza a cada 2 (dois) meses, constante no quadro anexo 

01. 

3.1.3. Poderá ser requisitado pela CONTRATANTE, com antecedência mínima 

de 3 (três) dias, o aumento eventual de postos de limpeza, asseio e conservação para 

atender a demanda de eventos na unidade. 

4. JUSTIFICATIVA 

4.1. Necessidade de manter limpa e em ordem as instalações da Fábrica. 

5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços deverão ser executados na Fábrica de Cultura Diadema 

localizada Avenida Juarez Rios de Vasconcelos, altura do número 45, esquina com a 

Rua Vereador Gustavo Sonewend Neto – Centro – Diadema – São Paulo. 

6. PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual ou fracionário período, a 

critério das partes, mediante celebração de termo de aditamento. 

6.2. As partes poderão rescindir o contrato, independente de motivação e multa, 

mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias. 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 dias contados da data 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada: 
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7.1.1. De cópia da folha de pagamento de salários, férias e décimo terceiro 

salário, elaborada separadamente, referente aos empregados alocados na execução 

dos serviços; 

7.1.2. De cópia das Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS) e do 

FGTS, correspondente ao período de execução dos serviços e à mão de obra alocada 

para esse fim; 

7.1.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e 

às de Terceiros; 

7.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS; 

7.1.5. Por ocasião dos pagamentos mensais será promovida a retenção, pelo 

CONTRATANTE, dos tributos incidentes que deverão ser recolhidas, de acordo com 

a legislação vigente. 

8. REAJUSTE DE PREÇOS  

8.1. Não será concedido reajuste de preço ao longo dos 12 (doze) meses de 

vigência do Contrato, após o período as partes deverão negociar. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.2. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados 

pela CONTRATADA; 

9.3. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

9.4. Expedir autorização de serviços com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

da data de início da execução dos mesmos; 

9.5. Proceder ao pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas, 

na periodicidade e prazo ajustados; 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Implantar os serviços a partir da data estabelecida na autorização de início 

dos serviços, expedida com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data estipulada; 

10.2. Disponibilizar mão de obra especializada, respeitada a legislação 

trabalhista, e abastecer os postos e equipes com materiais, uniformes, utensílios e 
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equipamentos, bem como produtos e insumos relativos a cada um dos serviços, em 

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação, durante toda a vigência contratual; 

10.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 

da legislação vigente; 

10.4. Prestar os serviços contratados de acordo com as melhores técnicas 

profissionais, garantindo mão de obra especializada, eficiência e qualidade no 

trabalho efetuado; 

10.5. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, 

preposto (s) que tenha (m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante 

a execução desse contrato; 

10.6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos 

serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos 

em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 

sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 

10.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

10.8. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho; 

10.9. Efetuar a reposição da mão-de-obra no posto, de imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

10.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações 

do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 

Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas do 

CONTRATANTE; 

10.11. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus 

empregados; 

10.12. Observar conduta adequada na utilização dos materiais e dos 

equipamentos, objetivando a correta higienização dos utensílios e das instalações 

objeto da prestação de serviços; 
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10.13. Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar não seja 

mantido nas dependências da execução dos serviços ou em quaisquer outras 

instalações do CONTRATANTE; 

10.14. Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para 

a prestação dos serviços; 

10.15. Fornecer obrigatoriamente vale refeição e cesta básica aos seus 

empregados envolvidos na prestação dos serviços, bem como outros benefícios legais 

ou estabelecidos na convenção coletiva de trabalho; 

10.16. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de 

benefícios e encargos; 

10.17. Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo 

à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos, quer materiais 

– com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE. A 

CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, 

cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução, destacando-se a 

legislação ambiental; 

10.18. Responder exclusivamente por quaisquer obrigações assumidas em razão 

do presente instrumento seja para com os seus colaboradores, prestadores de 

serviços ou contratados, seja para com os Poderes Públicos ou para com terceiros 

em geral, qualquer que seja a natureza de tais obrigações, especialmente aquelas 

decorrentes de relações empregatícias, de caráter previdenciário, tributário ou 

acidentário; 

10.19. Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 

mão de obra, impostos, taxas, contribuições e quaisquer outros encargos de ordem 

fiscal, trabalhista, securitária, enfim todos os tributos e encargos decorrentes da 

prestação dos serviços, objeto deste contrato, assim como outros tributos que venham 

a ser instituídos, sejam de âmbito Federal, Estadual ou Municipal; 

10.20. A CONTRATADA, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária 

deve proceder às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que 

atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de 

eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos 
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trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que 

alegarem vínculo com a CONTRATADA; 

10.21. Responsabilizar-se   pelos   danos   causados   diretamente   ao   

CONTRATANTE   ou   a   terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos 

serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da 

CONTRATANTE. 

11. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

11.1. Comprovar compatibilidade da atividade econômica com os objetos deste 

Termo de Referência; 

11.2. Relação de empresa onde tenha fornecido os serviços, objeto do Termo de 

Referência, igual ou similar. 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

13.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 

menor preço global, observadas as especificações técnicas definidas neste Termo de 

Referência, desclassificando as propostas que sejam julgadas inexequíveis. 

13. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

14.1. A proposta deverá: 

14.1.1. Ser preenchida e apresentada contendo a precificação mensal para cada 

posto de serviço a ser executado, todos em moeda corrente nacional; 

14.1.2. O preço cotado deve incluir todos os custos referente à mão-de-obra, 

materiais, produtos de limpeza, uniformes, equipamentos e utensílios necessários à 

plena e regular execução dos serviços, maquinas, acessórios, tributos e encargos, 

sejam diretos ou indiretos, e constituirá a qualquer título, a única e completa 

remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços; 

14.1.3. Indicar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data de sua apresentação; 

14.1.4. As empresas interessadas em participar do processo de seleção, deverão, 

a seu critério, realizar vistoria nos locais onde serão prestados os serviços, no período 
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de elaboração das propostas, realizando previamente o agendamento com o Gerente 

da unidade, Sr. Wilson Julião da Silva Junior, através do telefone (11) 4096-9900; 

14.1.5. Caso a empresa participante opte pela não realização da vistoria, o 

desconhecimento das características dos locais onde serão prestados os serviços, 

não poderá ser alegado para fins de alteração da proposta e preços ofertados. 

14. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO 

15.2. Cópia do Contrato Social e suas alterações; 

15.3. Inscrição junto a JUCESP 

15.4. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

15.5. RG e CPF do (s) representante (s) legal (is); 

15.6. Indicar conta bancária ou informar se o crédito será por boleto bancário; 

15.7. Inscrição no CNPJ; 

15.8. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União Unificada; 

15.9. Certificado de Regularidade o FGTS; 

15.10. Inscrição Estadual e/ou Municipal; 

15.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

15.12. Declarações de no mínimo 2 (duas) empresas ou órgãos públicos, 

atestando a realização dos serviços compatíveis com o objeto do presente Termo de 

Referência. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em 

parte. 

16.2. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, 

todas as condições de qualificação exigidas.  

 

 

São Paulo, 21 de junho de 2018. 
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ANEXO 1 

TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL 

UNIDADE   
QUANT. 
POSTOS  HORÁRIO  ESCALA 

VALOR 
UNIT.       

VALOR 
TOTAL 

Fábrica de Cultura 
Diadema 

Encarregado 
de limpeza 1 Diurno 6 x 1      

Auxiliar de 
limpeza 3 Diurno 6 x 1      

              

TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS 

UNIDADE   
QUANT. 
POSTOS  HORÁRIO  ESCALA 

VALOR 
UNIT.       

VALOR 
TOTAL 

Fábrica de Cultura 
Diadema 

Limpador de 
vidros 2 Diurno Bimestral     

              

       

       

 

 

 

 


