
PREGÃO PRESENCIAL No 057/2014 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto nos incisos I e II do artigo 8o e 

inciso II do artigo 21 do Decreto no 3.555, de 08 de Agosto de 2000, e suas alterações. 

 

2 DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higienização nas 

dependências internas e externas dos edifícios, bem como nos seus bens móveis, que abrigam os prédios: 

da Secretaria Municipal de Saúde, das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF’s) do bairro São 

Pedro, São Francisco, Oriental, Santa Rita, Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) e Unidade Central; da 

Secretaria de Obras e do Setor de Serviços Urbanos; da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no 

Setor do Horto; da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, das Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (EMEF’s) Martinho Lutero e Germano Dockhorn, das Escolas Municipais de Educação 

Infantil (EMEI’s) Mundo Mágico, São Mateus, Santa Rita e Ceri, da AABB Comunidade e do Polo 

Universitário; da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas); da Secretaria de Políticas da 

Mulher; e do Palácio Municipal, deste Município, conforme especificações do anexo II, que integra o edital 

de Pregão Presencial no 057/2014. 

 

3 DA JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higienização nas 

dependências internas e externas dos edifícios, bem como nos seus bens móveis, se faz necessária para 

manter a limpeza, higienização e conservação dos prédios: da Secretaria Municipal de Saúde, das unidades 

de Estratégia de Saúde da Família (ESF’s) do bairro São Pedro, São Francisco, Oriental, Santa Rita, Centro 

de Apoio Psicossocial (CAPS) e Unidade Central; da Secretaria de Obras e do Setor de Serviços Urbanos; 

da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no Setor do Horto; da Secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto, das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF’s) Martinho Lutero e Germano 

Dockhorn, das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI’s) Mundo Mágico, São Mateus, Santa Rita 

e Ceri, da AABB Comunidade e do Polo Universitário; da Secretaria de Desenvolvimento Social, do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social (Creas); da Secretaria de Políticas da Mulher; e do Palácio Municipal. 



4 DO VALOR DE REFERÊNCIA 

O valor de referência dos serviços foi fornecido pela Secretaria Municipal da Fazenda – 

Coordenadoria de Compras, com base nos preços praticados no mercado varejista da região do Município 

de Três de Maio – RS, conforme planilha de custo e formação de preço que integra o processo 

administrativo no 4.036/2014, referente a este pregão. Os serviços que deverão ser contratados e respectivas 

quantidades foram estabelecidos de acordo com o Pedido Interno elaborado pelas Secretarias, que também 

se encontram anexos ao supracitado processo.  

 

5 DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS 

5.1 O contratado iniciará a prestação de serviços logo após a assinatura do contrato.   

5.1.1  O prazo de vigência do contrato é 01 (um) ano, a contar da assinatura do contrato, 

podendo o mesmo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, mediante termo aditivo pactuado entre as partes 

e em conformidade ao art.57, II, da Lei no 8.666/93 e alterações. 

5.1.1.1 Havendo prorrogação, ocorrerá, anualmente, reajuste pela variação do INPC do 

período, independente de repactuação e/ou reequilíbrio econômico-financeiro. 

5.1.1.1.2  Fica assegurado repactuação e/ou reequilíbrio econômico-financeiro somente 

quando o reajuste anual do INPC não cobrir a adequação aos novos preços praticados no mercado, 

observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, competindo a CONTRATADA comprovar a variação dos 

custos superiores ao INPC, apresentando memória de cálculo com planilha de custo para análise e 

aprovação do MUNICÍPIO, desde que solicitado pela CONTRATADA antes do respectivo vencimento do 

contrato.     

5.2  A inexecução total ou parcial desta prestação de serviços, no caso de uma das partes 

deixarem de cumprir qualquer de suas obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências 

previstas neste instrumento, além das disposições estabelecidas na Lei Federal no 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

5.3  A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Três de Maio – RS e 

não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 

e prepostos. 

5.4  A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se em 

desacordo com o contrato.  

5.5  Quaisquer exigências da Fiscalização do Contrato inerentes ao objeto do contrato deverão 

ser prontamente atendidas pela Contratada. 



5.6  A CONTRATADA responde, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou 

pessoais ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e 

deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional. 

5.7  Em caso de não conformidade, a CONTRATADA será notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providencias do artigo 69 da Lei no 8.666/93, no que couber. 

5.8  O Município de Três de Maio, por meio de seus profissionais se reserva ao direito de 

inspecionar o serviço, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição. 

5.9  O Município poderá, no interesse público, contratar quantidades inferiores às licitadas. 

5.10  A prestação de serviço se dará nos seguintes locais: 

Item Endereços 

Horas diárias 

(turnos manhã e tarde) 

Total 

(por Local) 

Total 

(do Item) 

01 

Secretaria Municipal de Saúde 

Avenida Uruguai, no 679 Centro 
24 horas 

60 horas 

ESF São Pedro 

Av. Santa Rosa, s/no 
04 horas 

ESF São Francisco  

Rua Santa Clara, no 117 Bairro São Francisco 
04 horas 

ESF Oriental  

Rua Buricá, S/No Bairro Oriental 
04 horas 

ESF Santa Rita 

Av. Santa Rosa, no 1695, Bairro Santa Rita 
08 horas 

CAPS Mundo Melhor  

Rua Horizontina, no 2520, Bairro Centro 
08 horas 

Unidade Central de Saúde 

Rua Casemiro Kochewitz, no 161, Bairro Centro 
08 horas 

02 

Secretaria de Obras  

Rua Casemiro Korchewicv, no 245, Bairro Centro 
08 horas 

56 horas Serviços Urbanos 

Rua Casemiro Korchewicv, no 245, Bairro Centro  
24 horas 

Setor do Horto 

Rua São Geraldo S/N 
24 horas 



03 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

Av. Uruguai, no 679 

16 horas 

 

88 horas 

EMEF Martinho Lutero 

Entrada da Barrinha 

08 horas 

 

EMEF Germano Dockhorn 

Rua Armando Jahn, S/N, Bairro Glória 
08 horas 

EMEI Mundo Mágico 

Rua Princesa Isabel, no 565, Bairro Castelo Branco 
08 horas 

EMEI São Mateus 

Rua Santa Cecilia, S/N 
08 horas 

EMEI Santa Rita 

Rua Assis Brasil, no 177, Bairro Santa Rita 
16 horas 

EMEI Ceri 

Bairro Vila Nova 
08 horas 

AABB Comunidade 

Rua Santo Ângelo, no 1169, Bairro Centro 
08 horas 

Polo Universitário 

Rua Armando Jahn, S/N, Bairro Glória 
08 horas 

04 

Palácio Municipal 

Rua Minas Gerais, no 46, Bairro Centro 
24 horas 

64 horas 

Secretaria de Políticas da Mulher 

Rua Minas Gerais, no 46, Bairro Centro 
16 horas 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

Rua Padre Cacique, no 854, Bairro Centro 
08 horas 

CRAS 

Rua Margarida, no 390, Bairro Dona Oliva 
08 horas 

CREAS 

Rua Horizontina, no 1334, Bairro Centro 
08 horas 

Total 268 horas 

 

 

6 DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Para a aquisição dos produtos definidos no item no 2, será empregada a modalidade de licitação 

denominada PREGÃO (PRESENCIAL), a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as 

disposições da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 3.555/2000, e, subsidiariamente da Lei 



no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. O objeto está classificado na categoria “Bens 

Comuns”, conforme Anexo II do Decreto no 3.555/2000 e suas alterações, e conforme Decreto Municipal 

no 103/2005. 
 

7 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item do objeto a ser licitado. 
 

8 DO PAGAMENTO 

8.1 – O pagamento será mensal, no dia 10 (dez) do mês subsequente, de acordo com o objeto ora 

licitado, desde que esteja conforme as condições estabelecidas no instrumento convocatório, neste contrato 

e a documentação fiscal (1ª via da Nota Fiscal ou Fatura) não contenham qualquer ressalva ou rasura 

quanto aos valores a serem pagos.  

8.1.1 – No ato da protocolização das Notas Fiscais/Faturas, a CONTRATADA deverá apresentar 

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP, Guia de Previdência Social – 

GPS e resumo das folhas de pagamento dos empregados envolvidos na prestação de serviço. 

8.2 – O pagamento será efetuado em carteira ou através de estabelecimento bancário, conforme 

conveniência das partes. 

8.3 – Na hipótese de que o pagamento venha a ser efetuado através de estabelecimento bancário, o 

simples depósito ou remessa da quantia devida em, ou para a conta corrente do fornecedor, resultará 

automaticamente no pagamento pelo MUNICÍPIO, e na quitação, pelo fornecedor, dos valores depositados 

ou remetidos, não constituindo em mora o Município de Três de Maio qualquer atraso decorrente de culpa 

do estabelecimento bancário. 

8.4 – Caso seja apresentada cobrança bancária, o prazo de pagamento será contado a partir da data 

da comprovação do pedido de baixa protocolado pelo estabelecimento bancário, junto à área financeira do 

MUNICÍPIO. 

8.5 – Os documentos de cobrança deverão ser apresentados em original, discriminando o valor 

relativo aos serviços. 

8.6 – Não será permitido à CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas contra o 

MUNICÍPIO, sob pena de multa e rescisão contratual. 

8.7 – O documento fiscal apresentado pela CONTRATADA deverá ser o mesmo do 

estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 

8.8 – Os documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, bem como o documento de 

cobrança final, serão pagos após a dedução das importâncias que, a qualquer título, nas condições 

estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICÍPIO. 

 



9 DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Este Termo de Referência poderá sofrer alterações, até a data de divulgação ou publicação do 

instrumento convocatório, notadamente no que se refere à quantidade, dados para a apresentação de 

proposta de preço, bem como para se adequar às condições estabelecidas pela legislação de regência. 
 

Três de Maio, RS, 19 de novembro de 2014. 

 

 

Eliane Teresinha Zucatto Fischer 

Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Três de Maio 


