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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

PORTARIAS E EDIFÍCIOS, E DE RECEPÇÃO, PARA OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

ADMINISTRADOS PELA POIESIS. 

 

 

1. OBJETO 

 

O presente tem por objeto a prestação dos seguintes serviços nos equipamentos culturais administrados pela 

Poiesis - Organização Social de Cultura com inicio previsto para o dia 01 de fevereiro de 2016. 

 

1.1 Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão-de-obra, 

materiais de limpeza, equipamentos e utensílios necessários à plena e regular execução dos serviços nas 

unidades das Fábricas de Cultura, Oficinas Culturais, Sede, Casa Guilherme de Almeida e Casa 

das Rosas, com a efetiva cobertura dos postos designados; 

 

1.2 Prestação de serviços de manutenção e conservação de jardins, com a disponibilização de 1 (uma) 

equipe mensal para atender programação de serviços nas Fábricas de Cultura e Oficina Cultural 

Oswald de Andrade. 

 
 

1.3 Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização das portarias e edifícios das Fábricas de 

Cultura, Oficina Cultural Oswald de Andrade e Casa das Rosas, com a efetiva cobertura dos postos 

designados; 

 

1.4 Prestação de serviços de recepcionista para orientação do público visitante da Casa das Rosas e 

Oficina Cultural Oswald de Andrade, com a efetiva cobertura dos postos designados; 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 
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Necessidade de manter limpa e em ordem as instalações prediais e jardins, bem como disciplinar a entrada 

e saída de usuários, veículos e materiais dos equipamentos culturais administrados pela Poiesis, além da 

recepção e orientação de visitantes na Casa das Rosas.  

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

3.1. LIMPEZA 

 

3.1.1.  A prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial consiste na disponibilização 

de mão-de-obra para suprir os postos de serviços, incluindo materiais, uniformes, produtos de 

limpeza, utensílios, equipamentos, máquinas e acessórios em quantidade suficiente para atender a 

demanda de utilização desses itens durante toda a vigência contratual;  

 

3.1.2. 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; 

 

3.1.3. 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; 

 
3.1.4. Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pelo Contratante; 

 
3.1.5. Efetuar tratamento de piso, quando necessário, com utilização de equipamentos próprios sendo 

de responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais (cera, selador, removedor de 

cera) para execução das tarefas. 

 
3.1.6. Observar conduta adequada na utilização dos materiais e dos equipamentos, objetivando correta 

higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços; 

 
3.1.7. Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e ambientalmente 

recomendada, quando da realização de atividades com produtos químicos controlados e da 

aplicação nas áreas escopo dos trabalhos; quer 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; 

 
3.1.8. Executar os serviços de modo que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento 

da Contratante; 
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3.1.9. Disponibilizar aos seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs 

recomendados pela  legislação e necessários ao exercício de suas funções, tais como: luvas, 

botas, capas de chuva entre outros, compatíveis com o nível de risco e/ou insalubridade, com o 

fim de se evitar a ocorrência de acidentes; 

3.1.10. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente. 

 

3.1.10.1. RELAÇÃO DE UNIFORMES 

  

 

 

 

3.2.  JARDINAGEM 

 

3.2.1. A prestação de serviços de manutenção e conservação dos jardins envolverá a disponibilização 

de 1 (uma) equipe para execução de todas as etapas do  processo de operacionalização das áreas 

ajardinadas existentes nas Fábricas de Cultura e na Oficina Oswald de Andrade; 

 

3.2.2. Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de profissional de nível superior em 

áreas correlatas ao objeto contratado (engenharia,   agronomia,   arquitetura,   gestão   ambiental,   

biologia, química)  com  registro  junto  ao  Conselho  Regional  correspondente, conforme 

legislação vigente.; 

 
3.2.3.  Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados, por equipe constituída 

por 1 (um) jardineiro, 1 (um) auxiliar de jardinagem e 1(um) auxiliar de serviços gerais;  

3.2.4.  A Contratada deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, 

dentre as quais se destacam:  

- limpeza geral das plantas em vasos e em canteiros; 

- podas de arbustos, galhos de árvores quando necessário; 

                     - corte de gramados; 

- cortes específicos de canteiros; 

- capinação; 

- retirada manual de determinadas ervas daninhas; 

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 moleton 1 1 ano

POSTO DE AUXILIAR DE LIMPEZA
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- controle de pragas e doenças com indicação de produtos orgânicos ou biodegradáveis que 

serão comprados pela Contratante e aplicados pela Contratada, quando se fizer necessário; 

- irrigação  

- ornamentação dos Jardins; 

- reposição de terra nos canteiros, vasos e jardineiras 

- varrição, retirada e acondicionamento dos resíduos e outros provenientes dos serviços de 

limpeza e corte de grama, bem como o devido armazenamento no local indicado pela 

Contratante; 

- acompanhamento técnico periódico; 

- indicação de adubos adequados às necessidades, que serão comprados pela Contratante e 

aplicados pela Contratada. 

 

3.2.5. Toda a remoção, carga, transporte e descarregamento  dos  materiais resultantes  da  limpeza  

geral  devem  seguir  rigorosamente  as  normas técnicas  e  legislação  que  regulamentam  a  

matéria; 

 

3.2.6. A Contratada deverá indicar e aplicar somente produtos inseticidas, fungicidas, formicidas, 

herbicidas, moluscicidas, nematicidas, acaricidas, bactericidas, reguladores  de  crescimento,  

abrilhantador  de folhas e outros produtos de origem química ou biológica para uso em  

jardinagem  amadora de venda direta  ao consumidor, aprovados pela ANVISA.  

 
3.2.7. Disponibilizar os demais insumos suficientes, adequados  e  necessários  para  a manutenção   

das   áreas,   assim   como   equipamentos   e   ferramental utilizado na execução das atividades 

objeto deste contrato; 

 
3.2.8. Observar as boas práticas  técnica  e ambientalmente  recomendadas,  quando  da  realização  

de  atividades com  produtos  químicos  controlados,  nas  áreas  escopo  dos  trabalhos; quer  

seja  em  qualidade,  em  quantidade  ou  em  destinação;  atividades essas  da  inteira  

responsabilidade  da  Contratada,  que  responderá  em seu próprio nome perante os órgãos 

fiscalizadores.  

3.2.9. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia  recente  e  

provendo-os  dos  Equipamentos  de  Proteção Individual  -  EPIs  recomendados  pela  

legislação. 

 
3.2.9.1. RELAÇÃO DE UNIFORMES 
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3.3.  PORTARIA 

  

3.3.1. A prestação de serviços de controle de acesso, operação e fiscalização de portarias e edifícios e 

orientações ao público, nos postos fixados pela Contratante, envolvem a alocação, pela 

Contratada, de empregados capacitados para: 

3.3.1.1. Assumir o posto, devidamente uniformizados, e com aparência pessoal adequada; 

 

3.3.1.2. Comunicar imediatamente a Contratante, qualquer anormalidade, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam tomadas medidas cabíveis a situação; 

 
3.3.1.3. Manter afixado no posto, em local visível, números de telefone da Delegacia de Polícia 

da Região, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, da CETESB - Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental, dos responsáveis pela administração da instalação 

e outros de interesse;  

 
3.3.1.4. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 

identificadas; 

 

3.3.1.5. Fiscalizar a entrada e a saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e 

anotando a placa, marca e modelo do veículo, inclusive de funcionários autorizados a 

estacionarem seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os 

portões fechados; 

 
3.3.1.6. Fiscalizar a entrada e a saída de materiais, mediante conferência das notas fiscais ou de 

controles próprios do Contratante; 

 
3.3.1.7. Controlar o acesso do público em geral após o término de cada expediente de trabalho, 

feriados e finais de semana, na conformidade de que venha a ser estabelecido pela 

Contratante; 

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 moleton 1 1 ano

POSTO DE JARDINEIRO
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3.3.1.8. Proibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados nas instalações, sem que 

estes estejam devida e previamente autorizados pela Contratante; 

 
3.3.1.9. Colaborar nos casos de emergência ou evacuação das instalações, visando a manutenção 

das condições de segurança; 

 
3.3.1.10. Colaborar com as Polícias Civis e Militares nas ocorrências de ordem policial dentro 

das instalações da Contratante, facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive 

na indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 

 
3.3.1.11. Registrar e controlar diariamente ocorrências do posto em que estiver prestando seus 

serviços; 

 

3.3.1.12. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 

 
3.3.1.13. Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de 

bens particulares de empregados ou de terceiros; 

 
3.3.1.14. Comunicar a Contratante a presença de aglomerações de pessoas junto ao posto; 

3.3.1.15. Repassar para o(s) porteiro(s) que está (ão) assumindo o posto, quando da rendição, 

todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas 

instalações. 

 

3.3.2. A Contratada deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela 

Contratante, com atendimento sempre cortês aos funcionários e ao público em geral. 

 

3.3.3. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

Contratada aperfeiçoar a gestão de seus recursos - humanos e materiais – com vistas ao 

aprimoramento e manutenção da qualidade dos serviços à satisfação da Contratante. A 

Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo 

evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução; 

 
3.3.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante  crachás com fotografia  recente  e  

provendo-os  dos  Equipamentos  de  Proteção Individual  -  EPIs  recomendados  pela  

legislação. 

 
3.3.4.1. RELAÇÃO DE UNIFORMES 
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3.4. RECEPÇÃO 

 

3.4.1. A prestação dos serviços de recepção consiste em: 

 

• recepcionar visitantes, identificando-os e avaliando a situação para poder prestar-lhes as 

necessárias informações; 

 

• registrar os dados dos visitantes em formulário próprio, disponibilizado pela Contratante, 

cadastrando seus dados pessoais e comerciais, com a finalidade de possibilitar o controle dos 

atendimentos diários; 

 

• receber e anotar recados, em formulário próprio, disponibilizado pela Administração, e 

encaminhá-los imediatamente às pessoas ou setores destinatários; 

• atender eventuais chamadas telefônicas internas e externas em seu posto, para prestar 

informações e anotar recados; 

 

• informar sobre a necessidade de providências para a realização efetiva dos serviços que estão 

sob sua responsabilidade; 

 

3.4.2. Disponibilizar funcionários devidamente uniformizados, identificando-os mediante crachás com 

fotografia recente e com aparência pessoal adequada; 

 

3.4.3. Adotar todas as providências que estiverem ao seu alcance para sanar irregularidades ou para 

atender casos emergências; 

3.4.4. Zelar pelos equipamentos que estiverem sob sua responsabilidade, bem como manter em ordem 

seu local de trabalho e a recepção. 

 

 

Peças Quantidade Reposição

paletó em oxford preto 2 6 meses

calça em oxford preta 2 6 meses

Camisa Social Manga Longa Azul 2 6 meses

Sapato Social 1 6 meses

Cinto social 1 6 meses

Blusa de lâ 1 1 ano

Gravata 1 6 meses

POSTO DE PORTARIA
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. 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; 

 

4.2. Disponibilizar mão de obra especializada, respeitada a legislação trabalhista, e abastecer os 

postos e equipes com materiais, uniformes, utensílios e 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; 

 
4.3.  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

 
4.4. Prestar os serviços contratados de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo 

mão de obra especializada, eficiência e qualidade no trabalho efetuado; 

 
4.5. 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; 

 
4.6. 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; 

4.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou com mal súbito; 

 

4.8. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas 

internas de segurança e medicina do trabalho; 

 
4.9. Efetuar a reposição da mão-de-obra no posto, de imediato, em eventual ausência, não sendo 

permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

 
4.10. 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; 

 
4.11.  Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
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4.12.  Observar conduta adequada na utilização dos materiais e dos equipamentos, objetivando a 

correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços; 

 

4.13. Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar não seja mantido nas dependências 

da execução dos serviços ou em quaisquer outras instalações do Contratante; 

 
4.14. Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados não 

qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

 
4.15. 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; 

 
4.16. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos; 

 
4.17. 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; 

 
4.18. 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; 

 
4.19. 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; 

4.20. 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 trabalhistas e/ou previdenciários propostos por 

empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a Contratada; 
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4.21. 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. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada; 

 

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

 
5.3. Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 

5.4. Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de início 

da execução dos mesmos; 

 

5.5. Proceder ao pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas, na periodicidade e prazo 

ajustados; 

 
 

6. DOS POSTOS E EQUIPES CARGA HORÁRIA 44 HORAS SEMANAIS 

 

6.1. DOS POSTOS E ESCALAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA  

 

6.1.1. Os serviços de limpeza, asseio e conservação deverão ser executados pela Contratada conforme 
postos e escala constantes no quadro conforme anexo 02 atendendo de segunda a domingo com 
escalas fixas ou alternadas a definir. 

 

6.1.2. Deverá ser disponibilizado ainda 1 (um) Posto de Limpador de Vidros para executar 

programação rotativa de limpeza nas unidades das Fábricas de Cultura, Oficinas Culturais da 

Capital, Sede e Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida, conforme anexo 04. 

 
6.1.3. 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 nas 

unidades das Fábricas de Cultura, Oficinas Culturais, Casa das Rosas e Casa Guilherme de 

Almeida, assim especificados conforme anexo 03. 

 

6.2. DOS POSTOS E ESCALAS DOS SERVIÇOS DE PORTARIA. 
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6.2.1. Os serviços de controle, operação e fiscalização das portarias e edifícios deverão ser executados 

pela Contratada conforme anexo 08 atendendo de segunda a domingo. 

 

6.2.2. Poderá ser requisitado pela Contratante, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o aumento 

eventual de postos de controle, operação e fiscalização das portarias e edifícios para atender a 

demanda de eventos nas unidades das Fábricas de Cultura, Casa das Rosas, Casa Guilherme 

de Almeida e Oficina Cultural Oswald de Andrade, assim especificados conforme anexo 06. 

 

6.3. DOS POSTOS E ESCALAS DO SERVIÇO DE RECEPÇÃO 

 

6.3.1. O serviço de recepção deverá ser executado pela Contratada na Casa das Rosas e Oficina 
Cultural Oswald de Andrade, conforme anexo 07. 

 

 

 

6.4. DA EQUIPE DE JARDINAGEM 

 

Os serviços de manutenção e conservação de jardins será prestado através de 1 (uma) equipe que 

atenderá a programação rotativa de serviços nas Fábricas de Cultura e Oficina Oswald de 

Andrade, conforme anexo 08. 

 

7  LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Os serviços deverão ser prestados nas localidades adiante discriminadas, as quais serão agrupadas 

em lotes para efeito de avaliação de proposta e prestação de serviços:  
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OBS: Não há restrição quanto ao número de lotes que um fornecedor poderá atender, desde que selecionado 

nos termos do disposto no item 10. Critério de julgamento e adjudicação. 

 

8 DA PROPOSTA 
 

8.1 A proposta deverá: 

 

8.1.1. Ser preenchida e apresentada através dos ANEXOS; 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 contendo 

precificação mensal de cada Posto de serviços a ser executado e precificação dos serviços 

eventuais através dos ANEXOS 03, 06, todos em moeda corrente nacional;  

 

8.1.1.1. O preço cotado deve incluir todos os custos referentes à mão-de-obra, produtos, materiais, 

equipamentos, máquinas, tributos e encargos, sejam diretos ou indiretos, e constituirá, a qualquer 

título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços; 

 

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

partir da data de sua apresentação. 

 

LOTE OFICINAS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO / ESTADO

01 Alfredo Volpi Rua Americo Salvador Novelli, 416 08210-090 São Paulo - SP

01 Maestro Juan Serrano Rua Joaquim Pimentel, 200 -  Brasilândia 02815-100 São Paulo - SP

01 Mário de Andrade Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda 01154-010 São Paulo - SP

01 Oswald de Andrade Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro 01123-001 São Paulo - SP

01 Poiesis Sede Rua Lubavitch, 64 - Bom Retiro 01123-070 São Paulo - SP

02 Altino Bondesan Av. Olivo Gomes, 100 - Santana 12211-115 São José dos Campos - SP

03 Candido Portinari Rua Visconde de Inhaúma, 490 - 1º andar 14010-903 Ribeirão Preto - SP

04 Carlos Gomes Largo Boa Morte, 11 13480-188 Limeira - SP

05 Gerson de Abreu Largo da Basilica, 59 - Centro 11920-000 Iguape - SP

06 Grande Otelo Rua Ramos de Azevedo, 277 - Centro 18035-480 Sorocaba - SP

07 Pagu Rua Espírito Santo, 17 - Campo Grande 11075-390 Santos - SP

08 Sérgio Buarque de Holanda Rua São Paulo, 745 - Centro 13560-340 São Carlos - SP

09 Tarsila do Amaral Av. Nelson Spielmann, 593 -Palmital 17509-000 Marília - SP

10 Timochenco Wehbi Av. Manoel Goulart, 2651 - Anexo 1 - Sta. Helena 19015-241 Presidente Prudente - SP

11 Fred Navarro (Casa de Cultura Dinorath do Valle Praça Cacilda Becker, s/n - Chacara Municipal 15090-005 São José do Rio Preto - SP

LOTE FÁBRICAS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO

12 Fábrica de Cultura  jardim são luis Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Jd. São Luis 05822-010 São Paulo - SP

12 Fábrica de Cultura  Capão Redondo Rua Algard, 82 - Capão Redondo 05885-680 São Paulo - SP

12 Fábrica de Cultura  Brasilândia Avenida Inajar de Souza, 7001 - Vila Brasilândia 02675-070 São Paulo - SP

12 Fábrica de Cultura  Vila Nova Cachoerinha Rua Franklin Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoerinha 02479-001 São Paulo - SP

12 Fábrica de Cultura Jaçanã Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jova Rural 02281-213 São Paulo - SP

LOTE MUSEUS ENDEREÇO CEP MUNICIPIO

13 Casa guilherme de Almeida - anexo Rua Cardoso de almeida, 1943 - Sumaré 01251-001 São Paulo - SP

13 Casa guilherme de Almeida - Museu Rua Macapá, 187 - Perdizes 01251-080 São Paulo - SP

14 Casa das Rosas Avenida Paulista, 37 - Bela Vista 01311-902 São Paulo - SP
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8.3. As empresas interessadas em participar do processo de seleção deverão, a seu critério, realizar 

vistoria nos locais onde serão prestados os serviços, no período de elaboração das propostas, de 

segunda a sexta-feira (exceto Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida, que atenderão de 

terça a sexta-feira), das 9 às 17hrs, mediante prévio agendamento, através dos telefones que 

seguem: 

 

 

 

8.4. 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. 

 

9.  DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO 
 

 Contrato Social e alterações – cópia simples; 

  Inscrição junto a JUSESP 

  Registro Comercial, no caso de Empresa Individual 

ENDEREÇO TELEFONE RESPONSÁVEL

Fábrica de Cultura Jardim São Luis 5812-9899 Jhonny

Fábrica de CulturaVila Nova Cachoeirinha 2231-3966 Rubens ou Paulo

Fábrica de Cultura Capão Redondo 5822-5248 Jhonny

Fábrica de Cultura Jaçanã 2240-6697 Graice ou Eliana

Fábrica de Cultura Brasilândia 4096-9888 Maria Antonieta

Museu Casa das Rosas 3285-6986 Carmem Beatriz

Casa Guilherme de Almeida Museu e Anexo 3673-1883 Suzi

OC Oswald de Andrade 3221-5558 Michelle

OC Maestro José Serrano 3994-3362 Mario

OC Casa Mario de Andrade 3666-5803 Rosa

OC Alfredo Volpi 2205-5180 Gabriela

OC Grande Otelo – Sorocaba (15)3224-3377 Bernadete

OC Sergio Buarque de Holanda  – São Carlos (16) 3372-8882 Tuca Spaziani

OC Pagu – Santos (13) 3219-2036 Mônica

OC Timochenco Wheb – Presidente Prudente (18) 3222-3693 Roberto

OC Gerson de Abreu  – Iguape (13) 3841-4004 Leila

OC Carlos Gomes – Limeira (19) 3442-9857 Robson

OC Candido Portinari – Ribeirão Preto (16) 3625-6161 Fatu Antunes

OC Tarsila do Amaral  – Marilia (14) 3453-5660 Milena

OC Fred Navarro  – S.J. Rio Preto (17) 3212-9235 Mara

OC Altino Bondesan  – S.José dos Campos (12) 3923-4860 Luciana Machado

SEDE da POIESIS 4096-9508 Carlos
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  RG e CPF do(s) representante(s) legal(is); 

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

  Inscrição no CNPJ; 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à  Dívida Ativa da  União 

Unificada; 

  Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;  

  Certidão de Tributos Mobiliários. (obras) 

  Inscrição estadual e /ou municipal 

  Certidão negativa de Débitos Trabalhistas 

 Relação de empresa onde tenha fornecido o bem ou prestado o tipo de serviço, objeto da Tomada de 

Preços. 

 Declarações de, no mínimo, 2 (duas) empresas ou órgãos públicos, atestando a realização de serviços 

compatíveis com o objeto do presente. 

 
10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 
10.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço global por 

lote, observadas as especificações técnicas definidas neste Termo de Referência, desclassificando 
as propostas que sejam julgadas inexequíveis. 
 

10.2. Os lotes correspondentes à prestação de serviço serão julgados individualmente ou em conjunto 
conforme abaixo: 

 
11.  PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo. 
 
 

11. PAGAMENTO 

LIMPEZA LIMPA VIDROS PORTARIA RECEPÇÃO JARDINAGEM ANÁLISE

LOTE 01 X LOTE 01 LOTE 01 X conjunto

LOTE 02 X X X X individual

LOTE 03 X X X X individual

LOTE 04 X X X X individual

LOTE 05 X X X X individual

LOTE 06 X X X X individual

LOTE 07 X X X X individual

LOTE 08 X X X X individual

LOTE 09 X X X X individual

LOTE 10 X X X X individual

LOTE 11 X X X X individual

LOTE 12 LOTE 12 LOTE 12 X LOTE 12 conjunto

LOTE 13 X X X X individual

LOTE 14 X LOTE 14 LOTE 14 X conjunto

LOTE 15 X LOTE 15 X X conjunto
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11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias contados da data de 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada: 
 

11.1.1. De cópia autenticada da folha de pagamento de salários, férias e décimo terceiro salário, 
elaborada separadamente, referente aos empregados alocados na execução dos serviços; 

 
11.1.2. De cópias autenticadas das Guias de Recolhimento da Previdência Social e do FGTS, 

correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão-de-obra alocada para esse fim; 
 

11.1.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 
 

11.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS; 
 

11.2. Por ocasião dos pagamentos mensais será promovida a retenção, pelo Contratante, dos tributos 
 incidentes que deverão ser recolhidos, de acordo com a legislação vigente. 
 
 

12.      REAJUSTE DE PREÇOS 
 

Não será concedido reajuste de preço ao longo dos 12 (doze) meses de vigência do Contrato. 

 

 

13.      DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 

13.1. A Contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte. 
13.2. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

qualificação exigidas. 
 

14. ANEXO 01 – Ficha Cadastral; 

 
15. ANEXO 02 – Tabela de custo de Prestação de serviços de Limpeza; 

 
16. ANEXO 03 – Tabela de custo de Prestação de serviços Eventuais de Limpeza; 

 
17. ANEXO 04 – Tabela de custo de Prestação de serviços de Limpeza de Vidros; 

 
18. ANEXO 05 – Tabela de custo de Prestação de serviços de Portaria; 
 
19. ANEXO 06 – Tabela de custo de Prestação de serviços Eventuais de portaria; 

 
20. ANEXO 07 – Tabela de prestação de serviços de recepcionista; 

 
21. ANEXO 08 – Tabela de custo de prestação de serviços de Jardinagem; 

 
22. ANEXO 09 – Termo de vistoria. 
 

A. Os preços ora cotados incluem todos os custos referentes à mão-de-obra, produtos, materiais, 

equipamentos, máquinas, tributos e encargos, sejam diretos ou indiretos, e constituirão, a qualquer título, a 
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única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços. 

2. Prazo de validade da proposta: (não inferior a 60 dias corridos), contados a partir desta data. 

 

São Paulo, 10 de Outubro de 2015. 
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1. Fornecedor 
 

Ra zã o Socia l : 

Nome Fa ntas ia : 

Endereço: 

Ba i rro: 

Cida de: 

Es ta do: 

Repres entante Lega l : 

Da ta de Fuda çã o: 

Sede e fi l ia i s : 

CNPJ: 

Ins criçã o Es tadua l : 

Telefone: 

Endereço Web: 

E-ma i l : 

Contato: 

Ca rgo: 

Telefone do Contato: E-

ma i l do Contato: 

2. Responsável pelo Preenchimento 
 

Nome: 

Ca rgo: 

Telefone: 

E-ma i l : 
 

5. Ramo de atuação 

Princi pa l : 

Secundá ri o: 
 

Pendencia s lega i s : 

6. Certificados e Certidões 

Nome 

Informações Gerais do Fornecedor 
 

ANEXO I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deta lha mento Va l ida de Obs erva ções 
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TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ANEXO 02 

LOTE 01 
OFICINAS SÃO PAULO - CAPITAL ( A ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Alfredo Volpi Auxiliar de Limpeza 2 di urno 6 x 1  - 

Maestro Juan Serrano Auxiliar de Limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Mário de Andrade Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

Oswald de Andrade 
Encarregado de limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Auxiliar de Limpeza 5 di urno 6 x 1  - 

Sede POIESIS 
Encarregado de limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Auxiliar de Limpeza 3 di urno 6 x 1  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 02 

OFICINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP ( B ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Altino Bondesan Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2 meio periodo  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 03 

OFICINAS RIBEIRÃO PRETO - SP ( C ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Candido Portinari Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 04 

OFICINAS LIMEIRA - SP ( D ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Carlos Gomes Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 05 

OFICINAS IGUAPE - SP ( E ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Gerson de Abreu Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 06 

OFICINAS SOROCABA - SP ( F ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Grande Otelo Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 07 

OFICINAS SANTOS - SP ( G ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Pagu Auxiliar de Limpeza 2 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 08 

OFICINAS SÃO CARLOS - SP ( H ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Sérgio Buarque de Holanda Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 09 

OFICINAS MARILIA - SP ( I ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Tarsila do Amaral Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 10 

OFICINAS PRESIDENTE PRUDENTE ( J ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Timochenco Wehbi Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 11 

OFICINAS SÃO JOSÉ DEO RIO PRETO ( K ) TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Fred Navarro Auxiliar de Limpeza 1 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 12 

FÁBRICAS ( L )  QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Fábrica de Cultura Jardim são luis 
Encarregado de limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Auxiliar de Limpeza 4 di urno 6 x 1  - 

Fábrica de Cultura Capão Redondo 
Encarregado de limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Auxiliar de Limpeza 4 di urno 6 x 1  - 

Fábrica de Cultura Brasilândia 
Encarregado de limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Auxiliar de Limpeza 4 di urno 6 x 1  - 

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoerinha 
Encarregado de limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Auxiliar de Limpeza 3 di urno 6 x 1  - 

Fábrica de Cultura Jaçanã 
Encarregado de limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Auxiliar de Limpeza 4 di urno 6 x 1  - 

Núcleo Luz Auxiliar de Limpeza 2 di urno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 13 

MUSEUS ( M )  QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Casa guilherme de Almeida - anexo Auxiliar de Limpeza 1 di urno 6 x 1  - 

Casa guilherme de Almeida - MUSEU Auxiliar de Limpeza 2 di urno 6 x 1  - 

     TOTAL - 

       
LOTE 14 

MUSEUS ( N )  QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Casa das Rosas Auxiliar de Limpeza 4 di urno 6 x 1  - 

     TOTAL - 

       
VALOR TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L +M + N - 
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TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS ANEXO 3 

LOTE 15 
SERVIÇOS  EVENTUAIS HORÁRIO HORÁRIO VALOR UNIT. 

Auxiliar de limpeza 8 HORAS DIURNO  

Auxiliar de limpeza 8 HORAS NOTURNO  
 
 
 
 
 
 
 

TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE VIDROS ANEXO 04 

LOTE 12 
POSTOS DE SERVIÇO - SÃO PAULO CAPITAL TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Fabrica de Cultura Jardim São luis  

 
 
Limpador de Vidros 

(posto 

compartilhado) 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

diurno 

 

 
 
 

6 x 1 

  

 
 
 

- 

Fabrica de Cultura Capão Redondo 

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoerinha 

Fábrica de Cultura Jaçanã 

Fábrica de Cultura Brasilândia 

Oficinas Cultural da Capital 

Sede Poiesis 

Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida 

     TOTAL - 

       
VALOR TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

 

 
 
 
 
 

TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA ANEXO 05 

LOTE 01 
OFICINAS SÃO PAULO - CAPITAL ( A ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Oswald de Andrade 01 DIURNO 5 x 2  - 

    TOTAL - 

      
LOTE 12 

FÁBRICAS SÃO PAULO - CAPITAL ( B ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Fábrica de Cultura  jardim são luis 01 DIURNO 5 x 1  - 

Fábrica de Cultura  Capão Redondo 02 DIURNO 5 x 1  - 

Fábrica de Cultura  Brasilândia 02 DIURNO 5 x 1  - 

Fábrica de Cultura  Vila Nova Cachoerinha 02 DIURNO 5 x 1  - 

Fábrica de Cultura Jaçanã 02 DIURNO 5 x 1  - 

    TOTAL - 

      
LOTE 14 

MUSEUS SÃO PAULO  - CAPITAL ( C ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Casa das Rosas 02 DIURNO 12 X 36  - 

Casa das Rosas 01 NOTURNO 12 X 36  - 

    TOTAL - 

      
VALOR TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = A = B + C - 
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TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS ANEXO 6 

LOTE 15 
SERVIÇOS EVENTUAIS HORÁRIO HORÁRIO VALOR UNIT. 

Portaria 8 HORAS DIURNO  

Portaria 8 HORAS NOTURNO  

Portaria 12 HORAS DIURNO  

Portaria 12 HORAS NOTURNO  
 

 
 

TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO ANEXO 7 

LOTE 01 
OFICINAS SÃO PAULO - CAPITAL ( A ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Oswald de Andrade 01 DIURNO 6 x 1  - 

Oswald de Andrade 01 DIURNO 6 x 1  - 

    TOTAL - 

      
LOTE 14 

MUSEUS SÃO PAULO - CAPITAL ( B ) QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Casa das Rosas 02 DIURNO 6 x 1  - 

    TOTAL - 

      
VALOR TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = A + B - 

 

 
 

TABELA DE CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM ANEXO 8 

LOTE 12 
POSTO DE SERVIÇOS TIPO DE POSTO QUANT. POSTOS HORÁRIO ESCALA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

ATENDERÁ: FABRICAS DE CULTURA 

E OFICINA OSWALD DE ANDRADE 

EM REGIME DE RODIZIO. 

Jardineiro 1 diurno 5 x 2  - 

Auxiliar de Jardinagem 1 diurno 5 x 2  - 

auxiliar de serviços gerais 1 diurno 5 x 2  - 

     TOTAL - 

       
VALOR TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 
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TERMO DE VISTORIA 

ANEXO 09 

 
 
 
 
 

Eu, portador do RG – 
 

   funcionário da empresa     compareci 
 

na Unidade     cito a 
 

rua , na empresa POIESIS 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, para efeito de vistoria e emissão de proposta conforme TERMO DE 

REFERENCIA de fornecimento de Prestação de Serviços de Mão de Obra de Portaria, limpeza, recepção, 

jardinagem, limpeza de vidros, Segurança e Monitoramento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO de    de 2015. 


