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Ofício nº 070/2018/SAF/JAC 

 

Jaciara-MT, 20 de junho de 2018. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

 Senhor Prefeito,  

 

 Temos a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, a abertura do Processo 

Licitatório modalidade Pregão, que tem por objetivo o “Registro de Preços para 

contratação de empresa especializada em locação de mão de obra para limpeza de vias 

e logradouros públicos, varrição, raspagem, limpeza, conservação de meios fios e 

sarjetas, pintura de meios fios, limpeza de boca de lobo, jardinagem, podas de arvores, 

serviços de tapa buraco e coleta dos resíduos e serviços gerais, secretaria, vigilância, 

auxiliar de cozinha, cozinheira, limpeza predial e lavanderia, nas áreas de saúde, 

limpeza de prédios, asseio e conservação predial em prédios públicos, estes dois últimos 

itens com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos necessários a perfeita 

execução dos serviços para atendimento do município de Jaciara/MT”. 

 

 Tal solicitação faz-se necessária em virtude da necessidade de A contratação de 

serviços continuados de gestão e execução de limpeza, asseio e conservação predial e devido 

apoio Administrativo, é motivada pela necessidade de garantir aos usuários da rede pública 

municipal os direitos que lhes são concedidos por lei, e dar as condições necessárias para os 

funcionários dos órgãos desempenhem suas atividades.  

 

Destarte, consideramos necessário e justificado o presente Registro de Preços, haja 

vista sua importância para o bom desempenho da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACIARA na consecução dos seus objetivos. 

 

Considerando que se trata de serviço essencial e sua interrupção pode comprometer a 

saúde de pessoas e a higienização das instalações físicas das unidades, bem como o 

atendimento administrativo, implicando em sérios transtornos e comprometendo o 

funcionamento regular das unidades, torna-se imprescindível a contratação de empresa para 

a execução dos serviços. 

 

A contratação de tais serviços tem amparo legal na Instrução Normativa n.º 

02/2008/SLTI/MP, no Decreto n.º 2.271, de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a 

contratação de serviços pela Administração Pública Federal; na Lei n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e no Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, ambos referentes à licitação 

na modalidade “Pregão”; bem como, subsidiariamente, nas disposições da Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

As despesas decorrentes dos referidos serviços correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 
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01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Gabinete 

do Prefeito 

 

01.03.01.04.121.0028.2013.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 

 

01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças 

 

01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 

Administrativo Educacional – SME 

 

01.05.01.13.122.0016.2124.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a Diretoria 

de Cultura 

 

01.05.01.27.122.0014.2041.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a Diretoria 

de Esportes 

 

01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura 

 

01.07.01.04.122.0002.2155.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Governo 

 

01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção da Gestão Administrativa 

do SUS 

 

01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa 

de Saúde da Família – PSF 

 

01.08.01.10.301.0010.2235.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o NASF 

 

01.08.01.10.302.0011.2078.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção com a Cozinha Hospitalar 

 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 

Laboratório Municipal 

 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade 

de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT) 

 

01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Centro de 

Atendimento Psicossocial (CAPS) 

 

01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Hospital 

Municipal 

 

01.08.01.10.302.0011.2183.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade 

Descentralizada de Reabilitação (UDR) 
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01.08.01.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o SAMU 

 

01.08.01.10.302.0011.2234.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade 

de Saúde da Mulher 

 

01.08.01.10.302.0011.2236.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Centro 

Integrado de Atendimento e Atenção em Saúde (CIAAS) 

 

01.08.01.10.304.0013.2102.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Vigilância 

Sanitária 

 

01.08.01.10.305.0013.2096.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Vigilância 

em Saúde 

 

01.09.01.18.122.0008.2028.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 

Superintendência de Meio Ambiente 

 

01.09.01.20.122.0007.2145.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

01.10.03.08.122.0024.2326.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Adjunta de Execução e Prestação de Contas 

 

01.10.03.08.122.0024.2334.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Gestão 

Administrativa do FMAS 

 

01.10.03.08.241.0032.2019.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos – SCFV 

 

01.10.03.08.243.0032.2114.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Serviço 

de Convivência e Adolescentes – SCFV 

 

01.10.03.08.243.0033.2154.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Lar 

Recanto Feliz 

 

01.10.03.08.244.0032.2115.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa 

de Atenção Integral a Família/PAIF (CRAS) 

 

01.10.03.08.244.0032.2319.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Diretoria 

da Proteção Básica e Especial 

 

01.10.03.08.244.0032.2341.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa 

Bolsa Família 

 

01.10.03.08.244.0032.2342.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Equipe 

Volante 

 

01.10.03.08.244.0033.2346.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo/PAEFI – CREAS 
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01.10.03.16.122.0023.2328.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Diretoria 

de Programas Habitacionais 

 

01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 

 

 Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios 

no sentido de solicitar ao setor competente que identifique uma empresa que possa atender, 

durante o período de 12 meses (01) um ano. 

 

 Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

 

 Atenciosamente, 
 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Portaria nº 02/2018 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

1.1 A presente Licitação tem por objeto o “Registro de preços para contratação de 

empresa especializada em locação de mão de obra para limpeza de vias e logradouros 

públicos, varrição, raspagem, limpeza, conservação de meios fios e sarjetas, pintura de 

meios fios, limpeza de boca de lobo, jardinagem, podas de arvores, serviços de tapa 

buraco e coleta dos resíduos e serviços gerais, secretaria, vigilância, auxiliar de 

cozinha, cozinheira, limpeza predial e lavanderia, nas áreas de saúde, limpeza de 

prédios, asseio e conservação predial em prédios públicos, estes dois últimos itens com 

fornecimento de materiais de consumo e equipamentos necessários a perfeita execução 

dos serviços para atendimento do município de Jaciara/MT”.  

 

2- JUSTIFICATIVA: 

 

2.1 DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS 

A contratação de serviços continuados de gestão e execução de limpeza, asseio e 

conservação predial e devido apoio Administrativo, é motivada pela necessidade de garantir 

aos usuários da rede pública municipal os direitos que lhes são concedidos por lei, e dar as 

condições necessárias para os funcionários dos órgãos desempenhem suas atividades.  

 

Destarte, consideramos necessário e justificado o presente Registro de Preços, haja vista sua 

importância para o bom desempenho da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA na 

consecução dos seus objetivos. 

 

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

de pessoas e a higienização das instalações físicas das unidades, bem como o atendimento 

administrativo, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular 

das unidades, torna-se imprescindível a contratação de empresa para a execução dos 

serviços. 

 

A contratação de tais serviços tem amparo legal na Instrução Normativa n.º 

02/2008/SLTI/MP, no Decreto n.º 2.271, de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a 

contratação de serviços pela Administração Pública Federal; na Lei n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e no Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, ambos referentes à licitação 

na modalidade “Pregão”; bem como, subsidiariamente, nas disposições da Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

2.2 DA NATUREZA DOS SERVIÇOS  

Os serviços a serem contratados, na forma proposta neste Termo de Referência enquadram-

se como serviços continuados, na forma definida no Anexo I da INSLTI/MP n.º 02/2008 e 

estabelecida no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/1993. A natureza complementar e de apoio à 

realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional dos órgãos 

públicos imprimi a necessidade de que os serviços não sofram solução de continuidade, pois 

sua interrupção comprometeria a execução das atividades da Administração, de modo que, a 

necessidade de contratação estende-se por mais de um exercício financeiro e continuamente, 

podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, “com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração”. 
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2.3 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços da presente contratação são classificados como serviços comuns, pois suas 

características de desempenho e qualidade são passíveis de definição objetiva no edital por 

meio de especificações usualmente praticadas pelas diversas empresas que os oferecerem, 

correspondendo às exigências expressas nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto 

n° 3.555, de 2000 e do Decreto 5.450, de 2005. 

 

2.4 DO AGRUPAMENTO DOS ITENS PELO CRITERIO GLOBAL 

O agrupamento dos itens em lote se justifica tendo em vista a necessidade de centralização 

do gerenciamento dos contratos, além das economias de escala e aumento da eficiência 

administrativa proporcionado pela otimização do gerenciamento. 

 

O procedimento, conforme proposto neste instrumento, não afronta o disposto no art. 3°, 

caput e § 1°, da Lei 8.666/1993, c.c. art. 5°, caput e parágrafo único, do Decreto 5.450/2005, 

assim como a orientação contida na Súmula 247 TCU, na medida em que não restringe o 

caráter competitivo do certame. 

 

DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO: 

 

Item Objeto Und Valor Mensal 

01 

 

Prestação de serviços de limpeza de vias e logradouros 

públicos, varrição, raspagem, limpeza, conservação de 

meios fios e sarjetas, pintura de meios fios, limpeza de 

boca de lobo, tapa buraco, jardinagem, poda de arvores 

para atender a Secretaria de Infraestrutura. Composta 

por 95 garis, 24 serviços de jardinagem, 68 serviços 

gerais. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 960.032,84 

02 

 

Serviço de coleta dos resíduos produzidos na limpeza 

urbana. Composta por 1 Caminhão Basculante, 1 

motorista e 3 ajudantes. Jornada de trabalho 44 horas 

semanais. 

mensal R$ 26.935,55 

03 

 

Prestação de serviço de serviços gerais, composta por 

10 mecânicos, 05 soldadores, 05 lubrificadores, 10 

encanadores, 10 eletricistas e 30 pedreiros, jornada de 

trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 788.239,10 

04 

 

Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação 

diária, com a disponibilização de mão de obra com 

dedicação exclusiva e fornecimento de saneantes 

domissanitários, equipamentos e materiais de higiene. 

Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 457.768,52 

05 

 

Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação 

diária em áreas de saúde, com a disponibilização de 

mão de obra com dedicação exclusiva e fornecimento 

de saneantes domissanitários, equipamentos e materiais 

de higiene. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 364.391,17 

06 

Prestação de serviços de lavanderia hospitalar, 

composta por 12 colaboradores. Jornada de trabalho 44 

horas semanais. 

mensal R$ 47.435,76 
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07 

 

Prestação de serviço de Secretaria – recepcionista/ 

telefonista. Composta por 36 colaboradores, jornada de 

trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 129.289,48 

08 
Prestação de serviço de portaria. Composta por 58 

colaboradores. Jornada 12x36 horas. 
mensal R$ 207.680,48 

09 

 

Prestação de serviço de Copeiragem. Composta por 18 

colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 
mensal R$ 57.583,28 

10 
Prestação de serviço de Cozinheira. Composta por 22 

colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 
mensal R$ 57.583,28 

11 

Prestação de serviço de Auxiliar de Cozinha. Composta 

por 26 colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas 

semanais. 

mensal R$ 118.182,44 

12 

Prestação de serviços de operação de máquinas pesadas 

para atender a secretaria de obras. Composta por 10 

operadores de motoniveladoras, escavadeiras 

hidráulicas e 10 tratoristas. 

mensal R$ 107.549,04 

13 

Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares no perímetro urbano. Composta por 35 

colaboradores, divididos em 2 turnos de serviços. 

mensal R$ 181.919,80 

14 

Prestação de serviço de locação de 04 caminhões 

compactadores, com capacidade de 15 m³, que 

executarão os serviços e 3 turnos pré-definidos pela 

secretaria de obras com motorista, combustível e 

manutenção por conta da contratada.  

mensal R$ 86.983,84 

 

Para a execução dos serviços objeto desta licitação, a Contratada deverá seguir o presente 

Termo de Referência, que contém o Projeto Básico dos serviços, nos termos que segue. 

 

As informações contidas no presente Termo de Referência visam demonstrar para 

conhecimento das licitantes, o conjunto de elementos informativos necessários e suficientes, 

para caracterizar a complexidade dos serviços licitados, tendo sido realizado com base em 

informações e estudos técnicos, de maneira a fornecer aos interessados o conhecimento da 

viabilidade técnica para a prestação dos serviços objeto da Licitação. 

 

Complementarmente, as proponentes deverão através de levantamentos de campo obter o 

conjunto de informações adicionais necessárias a mais perfeita elaboração de suas propostas. 

 

3- PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS: 

 

ITEM 01 – prestação de Serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, varrição, 

raspagem, limpeza, conservação de meios fios e sarjetas, pintura de meios fios, limpeza 

de boca de lobo, tapa buraco, jardinagem e poda de arvores 
 

A - Considerações Gerais: 

 

Como limpeza de vias e logradouros públicos compreende-se a execução rotineira de 

serviços de varrição, capina, lavagem de piso, lequeamento, rastelamento, catação e coleta 

de lixo em geral, inclusive o adequado acondicionamento dos detritos assim recolhidos e seu 

transporte. 
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Estes serviços deverão ser executados diariamente pela contratada, por meio de uma equipe 

devidamente dimensionada para fazer frente ao volume de trabalho requerido 

cotidianamente, atuando em jornada regular de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 

turno diário com 8 (oito) horas, com pelo menos uma hora de intervalo para refeição e 

descanso. 

 

Salvo determinação contrária da fiscalização, a jornada regular de trabalho da equipe de 

limpeza externa se estenderá, de segunda a sábado, das 8:00 as 17:00h. 

 

Os serviços de limpeza de vias e logradouros públicos aqui considerados deverão ser 

executados em logradouros e em as áreas livres externas de parques, praças, inclusive nos 

trechos das calçadas perimetrais, de modo que todas essas áreas sejam mantidas 

convenientemente limpas, recolhendo-se, acondicionando-se e removendo-se, ou no 

decorrer do dia, todos os detritos indesejáveis depositados nos pisos e áreas livres em geral, 

sejam, elas pavimentadas ou não, inclusive nos canteiros ornamentais, nos gramados e 

bosques e matas de acesso público livre ou restrito. 

 

Os serviços de limpeza de vias e logradouros públicos aqui considerados compreendem, 

também, o recolhimento e remoção dos detritos resultantes da execução de serviços de 

jardinagem em geral, tais como corte, poda, despraguejamento ou reforma de áreas 

plantadas, corte de grama nos canteiros, praças e espaços públicos e/ou a capinação nestes 

espaços, bem como o recolhimento e remoção de todo e qualquer tipo de detrito acumulado 

na superfície e margens dos lagos e espelhos d`água em geral, cabendo a contratada, neste 

caso, o fornecimento de equipamento adequado à boa execução desses serviços. Todos os 

detritos recolhidos nos serviços de varrição e catação em áreas externas, assim como o lixo 

coletado nos recipientes de uso público, depois de devidamente acondicionados em sacos 

plásticos adequados, deverão ser transportados para o local de destino final definido pela 

contratante. 

 

Para a coleta e transporte de resíduos resultantes dos serviços de limpeza de vias e 

logradouros públicos deverá ser empregado um caminhão com caçamba protetora para evitar 

a queda de resíduos em via pública, sendo que os funcionários deverão tornar todas as 

precauções no sentido de evitar o transbordamento de resíduos, para a via pública. A 

caçamba deverá, obrigatoriamente, ser enlonada antes de sair da cidade para o destino final. 

Nos caminhões da contratada deverá constar o número de telefone para reclamações, tanto 

da empresa quanto do município. 

 

Nos trabalhos em vias públicas, os funcionários deverão obrigatoriamente usar faixas 

refletivas na indumentária, e demais itens de segurança previstos e recomendados por lei 

e/ou normas pertinentes ao objeto, sendo de única e exclusiva responsabilidade da 

contratada o seu cumprimento dentre eles: cones de sinalização, faixa zebrada para 

sinalização, bandeirolas de sinalização, coletes refletivos, etc. 

 

A equipe deverá se apresentar nos locais indicados pela Unidade Requisitante, na data e 

horário pré-estabelecidos, com o pessoal completo, uniformizado e com os equipamentos de 

proteção individual, com todos os equipamentos devidamente abastecidos, ferramentas e 

material de sinalização. As ferramentas e outros materiais deverão ser transportados em 

compartimentos apropriados, como, por exemplo, entre a cabine e a caçamba dos 
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caminhões, em outros veículos adequados e/ou reboques. Nenhum deslocamento de equipes 

poderá ser executado em carrocerias abertas de caminhões. Para tanto deverá ser 

considerado o transporte da mão-de-obra operacional em ônibus tipo urbano em quantidades 

suficientes para a demanda diária das diversas frentes de serviços. Todos os equipamentos e 

ferramentas, que for necessário ao bom desempenho dos serviços, serão fornecidos pela 

CONTRATADA, devendo estar em perfeitas condições de uso e manutenção, obrigando-se 

a mesma a substituir aqueles que não atenderem estas exigências. 

 

Os combustíveis e a manutenção das máquinas e equipamentos serão de inteira 

responsabilidade da Contratada. 

 

A contratada deverá antes do início das suas atividades, encaminhar à Prefeitura Municipal 

de Jaciara, o seu plano operacional de serviço, onde conste a delimitação dos setores, a 

frequência e o horário de sua realização, em comum acordo com o Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Obras. A poda de grama e capinagem serão executadas nas vias, 

logradouros, canteiros das avenidas e praças públicas, bem como, nos demais 

estabelecimentos públicos, com a utilização de equipamentos apropriados (roçadeira costal, 

máquina de cortar grama, enxadas, rastelos, etc), devendo os funcionários utilizar 

equipamento de segurança adequado para a tarefa, tais como: cinto de segurança, cabo, 

uniforme refletivo, redes de proteção etc., sendo que os resíduos devem ser imediatamente 

transportados para a destinação final no aterro sanitário ou para outro local indicado e de 

propriedade da Prefeitura, devendo o mesmo se localizar dentro do próprio município. 

 

A Contratada deverá cumprir fielmente o dia e horários marcados, estabelecidos pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. 

 

B - Caracterização geral dos serviços: 

 

B.1 - Varrição manual de vias e logradouros públicos 

 

Varrição de Vias e Logradouros públicos: A varrição manual consiste na operação de 

recolhimento de todos os detritos possíveis da varrição nas vias publicas (notadamente em 

suas sarjetas), excluindo terra em excesso, pedras, ou seja, resíduos que venham ocasionar o 

rompimento dos sacos plásticos. 

 

A varrição manual deverá ser executada por equipes composta de 02 (dois) varredores e 01 

(um) carrinheiro, que utilizará o carrinho de mão (lutocar). 

 

Os serviços de varrição manual na área central deverão ser executados com freqüência diária 

nos horários das 08:00 hs as 12:00 e das 13:00 as 17:00h. 

 

Os serviços deverão ser realizados conforme solicitação, mediante Ordem de serviço. Os 

veículos coletores deverão ser dotados de sinalização especial, para uso durante otrabalho, 

de modo a minimizar riscos de acidentes;  

 

O recolhimento e transporte até os caminhões dos resíduos produzidos pelo serviço de 

varrição dos logradouros fechados ao trânsito de veículos, na região central da cidade, serão 

feitos por operários da Contratada, com a utilização de carretas confeccionadas em aço, com 

tração humana. 
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Os varredores serão responsáveis pela coleta e esvaziamento dos resíduos sólidos nos cestos 

de lixo de varrição, se existentes, em seus setores de trabalho; 

 

Os serviços se desenvolverão sempre no período diurno 

 

A contratada se obriga à executar os serviços rigorosamente de acordo com o dispositivo no 

programa de trabalho aprovado, utilizando técnicas, equipamentos e procedimentos corretos, 

empregando métodos que possibilitam o maior rendimento possível dos serviços. 

 

Os resíduos provenientes da varrição manual deverão ser acondicionados em sacos plásticos 

de cem (100) litros, para posterior coleta. 

 

Os lutocares deverão ser guarnecidos, em seu interior, com sacos na quantidade necessária e 

suficientemente resistentes para evitar o rompimento e espalhamento na via pública. 

 

Os serviços de varrição deverão observar com prioridade a regularidade de horários a serem 

executados em jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de segunda-

feira à sábado, serão necessárias 20 equipes para a execução deste serviço. 

 

Qualquer alteração a ser introduzida deverá ser precedida de comunicação a Contratante, 

com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, correndo por conta da Contratada os 

encargos resultantes desta obrigação. 

 

Nos parques, jardins e demais praças publicas, a varrição manual, será executada apenas nas 

vias de contorno que circundam as mesmas. 

 

B.2 - CAPINA MANUAL: Os serviços deverão ser realizados de segunda a sábado, no 

período diurno, e com frequências estabelecidas de acordo com as necessidades de cada 

região e determinados pela CONTRATANTE, compreendendo: 

 

B.2 .1- CAPINA MANUAL: Corte e retirada total da cobertura vegetal existente nas ruas, 

com utilização de ferramenta manual. O serviço de capina deverá remover totalmente, 

inclusive raízes de mato e ervas daninhas, deixando os meios-fios descobertos para facilitar 

os serviços de pintura, utilizando-se de enxadas, enxadões, chibancas e outras ferramentas 

adequadas. 

 

O serviço a ser realizado é Capina em vias, logradouros e demais estabelecimentos públicos 

urbanos, incluindo retirada e descarte de todo resíduo sólido gerado pelo serviço até o lixão 

municipal ou em local pré-determinado pelo Município. 

 

Fica a cargo da CONTRATADA o ressarcimento de qualquer dano ao patrimônio público 

ou particular, bem como danos pessoais, causados por acidentes durante a execução dos 

serviços. 

 

Os resíduos oriundos deste serviço deverão ser coletados e transportados para local indicado 

pela Contratante através de caminhões basculantes, os quais deverão estar munidos de lonas 

para cobertura dos resíduos, a fim de evitar que os mesmos venham a cair pelas vias 

públicas. 
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Após a execução da capina os resíduos devem ser aglutinados, recolhidos e transportados 

para o local de destinação final indicado pela Prefeitura. 

 

Para a execução destes serviços a Contratada deverá fornecer 1 (um) caminhão caçamba 

basculante, bem como todos os equipamentos e ferramentas necessárias para a perfeita 

execução dos serviços. 

 

Terão que ser disponibilizados para este serviço no mínimo 20 colaboradores. 

 

C - Serviços de raspagem e limpeza de sarjetas e meios-fios, boca de lobo e tapa 

buraco: 

 

Denomina-se raspagem a atividade manual de remoção terra, areia, barro e pedras entre 

outros resíduos nos leitos das vias públicas, que se depositam após chuvas ou enxurradas. 

 

Consiste na retirada de terra e resíduos acumulados em excesso em vias e logradouros 

públicos, principalmente nas sarjetas, não removíveis por vassoura ou vassourão, sendo para 

tanto utilizadas ferramentas manuais. A raspagem e ajuntamento dos resíduos deverão ser 

feitos utilizando-se ferramentas manuais como enxadas, pás e raspadeiras. A remoção 

deverá ser feita com caminhões basculantes, imediatamente após a realização dos serviços e 

transportados para local indicado pela Contratante. 

 

O serviço de raspagem deverá ser executado com a utilização de vassouras, pás de concha, 

enxadas, picaretas e carrinhos de mão, que serão realizados por no mínimo 15 

colaboradores. 

 

Os serviços limpeza nas bocas de lobos e galerias fluviais e serviços de tapa buraco, dentre 

outros. 

 

Compreende a realização de limpeza de boca de lobo e galeras fluviais, estabelecendo que 

seja destacada uma equipe específica para a execução dos serviços de limpeza de boca de 

lobo, que serão rotineiros. O contingente designado para a execução dessas tarefas deverá 

ser orientado para que promova a retirada completa dos resíduos acumulados nas caixas das 

bocas de lobo com o uso de cavadeiras articuláveis, enxada, pá de bico quadrado, e 

depositando-os preliminarmente em solo, para posterior transporte dos resíduos através de 

caminhões basculantes, até aterro sanitário licenciado, indicado pela Secretaria de 

Infraestrutura, dentro do perímetro municipal. 

 

Compreende em compor juntamente com a equipe da Secretaria de Infraestrutura na 

realização dos serviços de manutenção das vias pavimentadas, complementando como 

equipe de apoio nos serviços de recorte da pavimentação a ser tratada, retirada do material 

recortado, limpeza da área recortada e aplicação do remendo. 

 

D - Serviços de jardinagem: 

 

Compreende a execução de serviço de corte de grama dos canteiros, praças e espaços 

públicos o uso manual de roçadeiras aparando periodicamente as gramas nestes espaços, 

aonde as ervas daninhas prevalecer deverá ser feita a Capinação. 
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A poda de grama e arvores será executada nas vias, logradouros, canteiros das avenidas e 

praças públicas, bem como, nos demais estabelecimentos públicos, com a utilização de 

equipamentos apropriados (roçadeira costal, máquina de cortar grama, podador, enxadas, 

rastelos, etc), devendo os funcionários utilizar equipamento de segurança adequado para a 

tarefa, tais como: cinto de segurança, cabo, uniforme refletivo, redes de proteção etc., sendo 

que os resíduos devem ser imediatamente transportados para a destinação final no aterro 

sanitário ou para outro local indicado e de propriedade da Prefeitura, devendo o mesmo se 

localizar dentro do próprio município. 

 

Os serviços de roçada devem, necessariamente, ser feitos em equipe de, no mínimo, 

4(quatro) colaboradores e para os serviços de jardinagem no mínimo 20 auxiliares de 

jardinagem. 

 

Devido a sua caracterização física, os resíduos oriundos dos serviços deverão ser 

acondicionados diretamente no veículo de coleta e a sua descarga no atual lixão da cidade ou 

em local pré-determinado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

 

É responsabilidade da Contratada a admissão dos empregados para prestação do serviço, 

correndo por sua conta também os encargos sociais, seguros, uniformes, vestuários, 

aquisição e uso de EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual e demais exigências das 

leis trabalhistas. 

 

A responsabilidade pela ação ou omissão dos empregados será de inteira responsabilidade da 

Contratada. 

 

Os serviços deverão ser realizados por pessoal munido de todo material, utensílios e 

equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos, ficando a cargo da 

CONTRATADA o cumprimento das exigências supramencionadas; 

 

A jornada de trabalho será de 44 horas semanais de segunda–feira a sábado, a critério da 

Contratante, de acordo com a demanda. O turno de trabalho deverá ser combinado com a 

Administração e o transporte dos funcionários, alimentação e fornecimento de todos 

materiais, equipamentos de segurança, uniformes e outros será por conta da 

CONTRATADA. 

 

E - Serviços Gerais : 

 

Compete a CONTRATADA disponibilizar pessoal apropriado para realização de diversos 

serviços de acordo com as exigências da Secretaria de Infraestrutura. 

 

As equipes utilizadas para a execução dos serviços gerais e complementares de limpeza 

pública deverão estar equipadas de carrinho de mão, enxada, vassourão, pá e outros 

equipamentos necessários à execução dos serviços. 

 

Não poderão ser deslocadas as equipes de serviços gerais e complementares de limpeza 

pública para realização de outros serviços, salvo em situações absolutamente indispensáveis 

para o atendimento em casos eventuais e/ou emergenciais, devidamente justificadas, sob 

solicitação da Gerência de Serviços Públicos. 
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Montagem e desmontagem de armários, móveis, palco, tendas. Nas feiras livres, a equipe irá 

executar a varrição e remoção dos resíduos, após o término das feiras.  

 

Os profissionais de auxiliar de serviços gerais serão lotados na Secretaria de Infraestrutura, 

com carga horária de 44 horas semanais, mas executarão serviços em todas as unidades da 

Contratante, conforme necessidades e mediante escala previamente estabelecida. Será 

necessário para este serviço a disponibilização de 68 colaboradores. 

 

A Contratada deverá realizar treinamento contínuo do pessoal envolvido nos serviços. A 

Contratada deverá acatar as condições de trabalho, salários e benefícios acordados nas 

convenções coletivas de trabalho do sindicato que representa as categorias. 

 

ITEM 02 – Serviços de coleta dos resíduos na área de limpeza urbana. 

 

Os serviços de coleta dos resíduos são necessários tendo em vista a necessidade de 

recolhimento dos resíduos originados das podas de grama, podas de arvores, varrição de 

vias, raspagem e demais serviços a serem executados no município.  

Os resíduos gerados pelo serviço de manutenção deverão ser recolhidos e dispostos em 

montes. Os montes deverão ser formados em locais previamente definidos pela fiscalização, 

ou ainda carregados diretamente dentro dos compartimentos de carga de caminhões ou 

tratores agrícolas. 

 

Para a execução destes serviços a Contratada deverá fornecer 1 (um) caminhão caçamba 

basculante em perfeito estado de uso, com motorista e 3 (tres) garis, bem como todos os 

equipamentos,  ferramentas, combustível, necessários para a perfeita execução dos serviços. 

 

ITEM 03 – prestação de Serviços de serviços gerais 

 

Os serviços de auxiliar de serviços gerais são necessários tendo em vista a crescente 

demanda dos serviços diversos nas Unidades Administrativas do município, visando o 

melhor atendimento à população. 

 

A - Caracterização geral dos serviços: 

 

As ferramentas e materiais de limpeza para a execução das atividades serão fornecidaspela 

Secretaria. 

 

Mão de obra para manutenção elétricas, função de instalar e efetuar manutenção de 

instalações elétricas preventiva, corretiva e preditiva. Realizar montagens elétricas em geral, 

trocando lâmpadas e reatores entre outros, devem realizar pequenos reparos elétricos, 

serviços de instalação e troca de lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação, 

lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário, conforme 

solicitado. 

Auxiliar na reparação elétrica dos órgãos públicos. Auxiliar na montagem de instalações 

elétricas dos órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas. 

Transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos. Executar 

outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 
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Esta função será também para construir e recuperar prédios públicos, como escolas, centros 

educacionais, secretarias, entre outros, ainda na execução de pequenos reparos nos serviços 

de alvenaria, concreto, recuperar acabamentos, mantendo o padrão original existente 

(substituição de pisos e cerâmicas, azulejos, tacos, forração em gesso) e outros, demolir 

paredes e pisos para troca de instalações, tubulações elétricas e hidrossanitárias embutidas e 

recuperação em geral, mantendo o padrão original, executar serviços de assentamentos, 

recomposição e rejunte de louças, cerâmica, azulejos e metais sanitários, e outras atividades 

correlatas com o posto de serviço, conforme solicitado 

As atividades serão executadas por equipes de operários da Contratada, comandadas por 

seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente uniformizadas e 

munidas de ferramentas, equipamentos proteção individual – EPI’s, equipamentos de 

proteção coletiva – EPC’s e materiais de consumo necessários à execução completa das 

tarefas. 

 

a) Executar tarefas que exigem conhecimento técnico, habilidades particulares e 

esforços físicos, delegados a pessoa qualificada; 

b) Executar tarefas não qualificadas que, normalmente, exigem o esforço físico e de 

natureza elementar; 

c) Trabalhar na preparação de massas, assentamento de tijolos, acabamentos, entre 

outros serviços necessários de reforma e obras de áreas públicas; 

d) Ajuda no reparo de muros, telhados, cercas; 

e) Realizar serviços de pinturas; 

f) Conserto de portas, janelas; 

g) Trocar lâmpadas e globos nos prédios públicos; 

h) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária. 

i) Proceder à lavagem e pulverização dos veículos que compõem a frota municipal; 

j) Executar a Limpeza interna dos veículos, de forma a torná-los aptos ao transporte de 

pessoas. 

k) Realizar pequenos consertos e serviços nos automóveis, ônibus escolares, Kombis e 

outros Equipamentos similares; 

l) Cuidar e selecionar as ferramentas de trabalho e equipamentos eletrônicos; 

m) Procede a lubrificação dos veículos e máquinas da frota municipal, utilizando 

equipamento de engraxar, manual ou mecânico, de forma a manter os veículos e máquinas 

em perfeito estado para o trabalho; 

n) Auxiliar as atividades do caminhão bombeiro, na manutenção da bomba e 

abastecimento; 

o) Engraxar as peças e equipamentos, conforme orientação em máquinas pesadas; 

p) Acompanhar as equipes da Secretaria de Obras que se deslocam para o interior do 

município, prestando os serviços necessaries ao perfeito andamento das atividades, sob 

supervisão de um servidor público; 

q) Proceder a uma revisão minuciosa de todos osserviços, fazendo-o ou refazendo-o 

quando necessário ou não elaborado com esmero; 

r) Auxiliar e executar as atividades de marcenaria, hidráulica, elétrica e sanitaria; 

s) Executar outras atividades correlatas; 

 

Devido a grande demanda em diversos serviços, serão necessários 70 colaboradores, 

distribuídos entre 10 eletricistas, 10 mecânicos, 5 soldadores, 5 lubrificadores, 10 

encanadores e 30 pedreiros. 
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ITEM 04 – Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação diária, com a 

disponibilização de mão de obra com dedicação exclusiva e fornecimento de saneantes 

domissanitários, equipamentos e materiais de higiene 
 

A - Caracterização geral dos serviços: 

 

Os Serviços de Limpeza e Conservação serão divididos em Internos e Externos e serão 

executados com observância dos dias e horários pré-estabelecidos, perante o que estabelece 

a IN SLTI/MPOG nº 02/2008 em seu art. 42, inciso II e arts. 43 a 47 quanto aos índices de 

produtividade mínima a serem considerados.  

 

Portanto, foram adotados os índices de produtividade mínima referenciados na IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008 e no Caderno de Logística MPOG, ano 2014, conforme anexo 

deste Termo de Referência.  

 

ÁREAS INTERNAS  

 

Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte freqüência:  

 

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 aparelho 

elétricos, extintores de incêndio, etc.;  

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

c. Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;  

d. Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 

desinfetante, duas vezes ao dia;  

e. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;  

f. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, 

de marmorite e emborrachados; 

g. Varrer os pisos de cimento;  

h. Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 

molhadas, duas vezes ao dia;  

i. Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;  

j. Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;  

k. Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e 

após as refeições;  

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

removendo-os para local indicado pela Administração;  

m. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos 

termos da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995;  

n. Limpar os corrimãos;  

o. Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração;  

p. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  

 

SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO 

 

a. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  

b. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;  
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c. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à 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. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;  

i. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;  

j. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;  

k. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.  

 

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.);  

g. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

 

DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPI´S  

 

A CONTRATADA, além de disponibilizar mão de obra, deverá fornecer materiais e 

equipamentos/utensílios em quantidade e em conformidade com as metragens e 

especificação das áreas informadas pela Prefeitura de Jaciara.  

 

Os materiais e equipamentos/utensílios fornecidos deverão apresentar os critérios 

qualitativos definidos pela CONTRATANTE e as seguintes condições:  

 

a) Durabilidade;  

b) Atender aos requisitos especificados no produto (para uso em áreas de circulação, em 

banheiros, em divisórias, em áreas envidraçadas, em tampo de mesa, em equipamentos de 

informática); e,  

c) Serem mantidos nas embalagens originais, de modo a permitir a verificação de suas 

características e marca (s) pela fiscalização.  

A CONTRATANTE poderá recusar os materiais, equipamentos/utensílios cuja qualidade 

não satisfaça as necessidades e padrões estabelecidos.  

 

Caso a CONTRATANTE não aprove os materiais, equipamentos/utensílios os mesmos 

deverão ser substituídos/repostos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob total 

responsabilidade da CONTRATADA.  

A relação dos materiais a serem fornecidos pela Empresa comporá a planilha de custos e 

formação de preços e deverá ser elaborada em conformidade com o Termo de Referencia.  
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A Contratada deverá fornecer por suas custas, todos os materiais de consumo e higiene, bem 

como, os equipamentos e utensílios necessários à prestação dos serviços, conforme segue: 

 

01 Ácido muriático; 

02 Água sanitária; 

03 Álcool; 

04 Aspirador de pó; 

05 Balde plástico; 

06 Cera líquida incolor para piso; 

07 Desentupidor de pia; 

08 Desentupidor de vaso sanitário; 

09 Desinfetante de uso geral; 

10 Desinfetante para banheiros; 

11 Desodorizador de ar; 

12 Detergente neutro líquido; 

13 Enceradeira; 

14 Escada com sete degraus; 

15 Escova de mão; 

16 Escova para vaso sanitário 

17 Espanador de teto; 

18 Esponja de lã de aço; 

19 Esponja dupla face; 

20 Flanela; 

21 Limpa vidro; 

22 Limpador de carpete; 

23 Limpador multiuso (para limpeza de móveis e equipamentos em geral); 

24 Lustra móveis; 

25 Luva de látex natural; 

26 Mangueira; 

27 Pano de limpeza de piso e pano de prato (saco branco); 

28 Pá para lixo; 

29 Pedra sanitária; 

30 Polidor de metais; 

31 Removedor de ceras e impermeabilizantes; 

32 Rodo com duas borrachas, para limpeza geral; 

33 Rodo especial para limpeza de vidros; 

34 Sabão em barra; 

35 Sabão em pó; 

36 Saco para lixo com capacidade para 100 (cem) litros; 

37 Saco para lixo com capacidade para 40 (quarenta) litros; 

38 Saponáceo em pó; 

39 Vassoura de nylon; 

40 Vassoura de pelo; 

41 Vassoura sanitária; 

42 Sabonete líquido; 

43 Papel interfolhado, 1.000 folhas, 100% celulose, virgem branco; 

44 Papel toalha de folhas brancas 100% fibra natural virgem; 

45 Papel higiênico de folhas brancas, macias e absorventes; e 

46 Bomba de alta pressão (lava jato) com no mínimo 2.000 libras. 
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Observação 1: A relação supra é básica, contemplando os materiais de consumo, higiene, 

equipamentos e utensílios mínimos e necessários a serem fornecidos e utilizados na 

execução dos serviços de limpeza e conservação predial, caso haja a necessidade de outros 

produtos e equipamentos que não esteja relacionado, os mesmos deverão ser fornecidos pela 

contratada sem qualquer custo para a contratante. 

Observação 2: Adotando as condições normais de utilização e conservação, os 

equipamentos e materiais deverão ser repostos e ou substituídos, seguindo as especificações 

contidas nas embalagens, conforme fornecedor. 

Observação 3: Os materiais de consumo, higiene, equipamentos e utensílios deverão ser de 

primeira qualidade; ser repostos sempre que necessários; ser estocados no local de execução 

dos serviços, em quantidade suficiente ao atendimento da demanda. 

Observação 4: Os materiais de consumo, higiene, equipamentos e utensílios deverão 

atender aos requisitos de especificidade (uso em áreas de circulação, em banheiros, em 

divisórias, em áreas envidraçadas, em tampos de mesa, em equipamentos de informática, 

etc.). 

 

HORÁRIO DE TRABALHO: O serviço de limpeza deverá ser executado em horários 

estabelecidos pela Administração. Jornada semanal de 44 horas, sendo de 06 a 08 horas 

diárias, a depender da função dos funcionários e da Autorização de serviços expedida. Para 

este item serão necessários no mínimo 110 colaboradores. 

 

ITEM 05 – Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação em áreas de saude, 

com a disponibilização de mão de obra com dedicação exclusiva e fornecimento de 

saneantes domissanitários, equipamentos e materiais de higiene  

 

A - Caracterização geral dos serviços: 

 

Prestação de Serviços Contínuos de Higienização em área de saúde, visando a obtenção de 

adequada condição de salubridade e higiene em dependências médico-hospitalares, bem 

como nos postos de saúde do município, com a disponibilização de mão-de-obra qualificada, 

produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos,para as áreas 

interna e externa 

 

Tendo em vista que o Serviço de Higienização constitui, ensejando esforços redobrados para 

a sua realização em detrimento da atividade fim, a sua compra visa à captação de serviços 

especializados junto à empresas do ramo, qualificada tecnicamente para tal necessidade 

(para quem as atividades constituem-se em atividade fim),com isso, pretende-se maior 

produtividade e eficiência na execução dos serviços ora pleiteados com qualidade, em 

quantidades adequadas, no tempo correto, contribuindo com isto para a garantia do acesso e 

assistência ao paciente/cliente/usuário. 

 

Há que se ressaltar com grande importância também que aqui se trata de um serviço que 

demanda técnica especializada bem como uso de produtos químicos os quais devem ser 

manipulados por quem tem experiência devido a particular importância do controle das 

infecções hospitalares, na medida em que podem ser as consequências da exposição do 

ambiente contaminado, através da poeira mobiliária, equipamentos e outros, uma higiene 

ambiental eficiente é fundamental para a diminuição das infecções. 
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B - PRINCÍPIOS BÁSICOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 

 

Os procedimentos de higienização a serem adotados deverão observar a prática da boa 

técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle de 

infecção hospitalar, destacando-se: 

 

a) Habilitar os profissionais de higienização para o uso de equipamentos específicos 

destinados à limpeza das áreas de saúde; 

b) Identificar e/ou sinalizar corredores e áreas de grande circulação durante o processo 

de limpeza, dividindo a área em local de livre trânsito e local impedido; 

c) Não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das atividades 

de trabalho; 

d) Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive quando realizados com a 

utilização de luvas; 

e) Realizar a desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer área do hospital 

antes dos procedimentos de limpeza; 

f) Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos 

sujo/contaminado para o mais sujo/contaminado, de cima para baixo em movimento 

único, do fundo para frente e de dentro para fora; 

g) Usar luvas, mops, panos e baldes de cores padronizadas para cada procedimento 

h) Usar técnica de 02 (dois) baldes, sendo um com água e solução 

detergente/desinfetante, e outro com água para o enxágue; 

i) Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (panos de limpeza, escovas, 

baldes, etc.) nas salas de utilidades indicadas. Os mops e esfregões (limpeza de chão) 

deverão ser enviados à lavanderia e lavados separadamente ou enviados para uma 

empresa que preste este serviço, sendo que os custos deverão ser arcados pela 

CONTRATADA; 

j) Utilizar na prestação dos serviços somente produtos que possuam garantia de 

qualidade, conforme norma ABNT NBR ISO 9001, ou similar, bem como atender 

aos requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e submetidos a prévia 

apreciação e aprovação pela Comissão de Controle 

k) Disponibilizar germicidas que possuam Certificado de Registro no Ministério da 

Saúde, contendo as características básicas do produto aprovado e Laudos específicos. 

l) A utilização de produtos, utensílios e equipamentos para a limpeza e desinfecção 

deve atender às determinações da Comissão de Controle de Infecção  

m) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais 

como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte 

de resíduos, escadas e outros, de forma a não serem confundidos com similares de 

propriedade do Contratante; 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; 

n) Utilizar rótulos (símbolos e expressões) para identificar os recipientes de 

acondicionamento, carros de transporte interno e externo, atendendo aos parâmetros 

referenciados na norma ABNT NBR 7500 que trata dos símbolos de risco e 

manuseio para o transporte e armazenamento de material, além de outras exigências 

relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de 

resíduos;  
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o) Observar conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos 

disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando a correta higienização 

dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços; 

 

C - Quanto à mão-de-obra alocada para a prestação de serviços: 
 

a) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando aqueles com nível de instrução compatível e funções profissionais 

devidamente registradas em suas carteiras de trabalho; 

b)  Alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente após 

efetivo treinamento pertinente à limpeza hospitalar, com avaliação do conteúdo 

programático, tais como: noções de fundamentos de higiene hospitalar, noções de 

infecção hospitalar, uso correto de EPI’s, comportamento, postura, normas e deveres, 

rotinas de trabalho a serem executadas, conhecimento dos princípios de limpeza, 

dentre outros;  

c) Indicar o profissional responsável técnico, devidamente habilitado e capacitado para 

supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de boa prática e 

qualidade estabelecidas pela legislação vigente, ministrar treinamentos, selecionar, 

escolher, adquirir e prover o uso adequado de EPI’s e produtos químicos;  

d) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando as orientações necessárias aos 

executantes dos serviços. Esses encarregados terão a obrigação de reportarem-se, 

quando houver necessidade, ao gestor/ fiscal do Contratante e tomar as providências 

pertinentes;  

e) Manter sediado junto ao Contratante durante os turnos de trabalho, elementos 

capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;  

f)  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia 

recente e provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s; 

 

 

D -Dos produtos utilizados 
 

a) No início de cada mês, fornecer à Contratante todos os produtos necessários para a 

execução dos serviços de limpeza no período, em quantidade e qualidade adequada, 

para a aprovação pela fiscalização do contrato;  

b) utilizar produtos com os princípios ativos permitidos segundo a Resolução RDC 

no.15/MS/SNVS, de 16/08/10- Fenólicos; quaternários de amônio; compostos 

orgânicos e inorgânicos liberadores de cloro ativo; iodo e derivados; alcoóis e 

glicóis; biguanidas.  

c)  Cabe à Contratada completar ou substituir o material considerado inadequado pela 

Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  

d)  Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos 

saneantes domissanitários e dos produtos químicos;  

e)  Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composição química dos 

produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir 

com pacientes ou empregados da Contratada, ou com terceiros;  

f)  Utilizar produtos somente após devida aprovação pela Comissão de Controle de 

Infecção e autorização do gestor/ fiscal do Contratante;  



 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930 

g) Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à 

prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das 

instalações objeto da prestação de serviços. 

h) Os cuidados em relação ao uso de produtos químicos que devem ser observados são:  

 

• Estabelecer quais produtos podem ser utilizados.  

• Adquirir somente produtos com notificação/ registro deferido no Ministério da 

Saúde. 

 • Realizar a diluição em local adequado e por pessoal treinado.  

• Observar as condições de armazenamento (local e embalagem).  

• Orientar para que não sejam realizadas misturas de produtos. 

 

i) A aquisição e manutenção técnica dos equipamentos, materiais e acessórios 

necessários para a efetivação dos serviços de limpeza conservação e desinfecção 

serão de responsabilidade total da prestadora de serviços, sendo que tais 

equipamentos deverão emitir o mínimo possível de ruídos, obedecendo às normas e 

rotinas hospitalares, bem como as da Administração Municipal. A Contratada deverá 

fornecer por suas custas, todos os materiais de consumo e higiene, produtos 

registrados na ANVISA, bem como os equipamentos e utensílios necessários à 

prestação dos serviços, conforme segue: 

 

01 Carrinho de limpeza específico; 

02 Aspirador / sugador; 

03 Enceradeira / lavadora; 

04 Mangueiras; 

05 Baldes; 

06 Escadas; 

07 Vassouras; 

08 Rodos; 

09 Escovas; 

10 Porta-papel toalha; 

11 Porta-sabonete líquido; 

12 Porta-papel Higiênico; 

13 Placa de identificação de piso molhado; 

14 Placa de identificação de limpeza; 

15 Placa de identificação de interditado; 

16 Ácido muriático; 

17 Água sanitária 

18 Álcool 70°; 

19 Cera líquida incolor para piso; 

20 Desentupidor de vaso sanitário; 

21 Desinfetante de uso geral; 

22 Desinfetante para banheiros; 

23 Desodorizador de ar; 

24 Detergente neutro líquido; 

25 Enceradeira; 

26 Escova de mão; 

27 Escova para vaso sanitário; 

28 Espanador de teto; 
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29 Esponja de lã de aço; 

30 Esponja dupla face; 

31 Flanela;  

32 Limpa vidro;  

33 Limpador de carpete;  

34 Limpador multiuso (para limpeza de móveis e equipamentos em geral);  

35 Lustra móveis;  

36 Luva de látex natural;  

37 Pano para limpeza de piso e pano de prato (saco branco); 

38 Pá para lixo;  

39 Pedra sanitária; 

40 Polidor de metais; 

41 Removedor de ceras e impermeabilizantes;  

42 Rodo especial para limpeza de vidros;  

43 Sabão em barra;  

44 Sabão em pó  

45 Saponáceo em pó  

46 Sabonete líquido;  

47 Bomba de alta pressão (lava jato) com no mínimo 2.000 libras; 

48 Hipoclorito a 3,0%; 

49 Detergente desencrostrante com base em amoníaco; 

50 Desinfetante de uso hospitalar; 

51 Dosadores automáticos para todos os produtos; 

52 Papel interfolhado, 1.000 folhas, 100% celulose, virgem branco; 

53 Papel toalha de folhas brancas 100% fibra natural virgem; 

54 Papel higiênico de folhas brancas, macias e absorventes; 

55 Sacos plásticos para lixo hospitalar de capacidades variadas; 

56 Sacos plásticos para lixo normal de capacidades variadas; 

57 Desentupidor de pia; 

58 Desinfetante de 5 litros concentrado; 

59 Detergente de 5 litros amoniacado; 

60 Sabonete Antiséptico de 5 Litros; 

61 Aditivo alcalinizante líquido (umectante) uso hospitalar; 

62 Alvejante líquido clorado uso hospitalar; 

63 Amaciante concentrado 50L; 

64 Detergente para lavagem e pré-lavagem; 

65 Neutralizante líquido p/ roupa 

 

Observação 1: A relação supra é básica, contemplando os materiais de consumo, higiene, 

equipamentos e utensílios mínimos e necessários a serem fornecidos e utilizados na 

execução dos serviços de limpeza e conservação predial, caso haja a necessidade de outros 

produtos e equipamentos que não esteja relacionado, os mesmos deverão ser fornecidos pela 

contratada sem qualquer custo para a contratante. 

Observação 2: Os itens 05 e 06 deverão ser apresentados em forma de amostra e com 

relatório das descrições e fórmulas dos produtos a serem utilizados nas unidades de saúde, 

como também o registro no seu devido órgão fiscalizador. O relatório deverá ser assinado 

pelo representante legal da empresa participante e apresentado no ato da habilitação, sob 

pena de desabilitação, os mesmos deverão estar especificados na planilha de produtos e 

equipamentos. 
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Observação 3: Para o Pronto Atendimento Municipal, além da lista anterior, para manter 

o ambiente conforme a ANVISA determina, bem como seus arredores imediatos (calçadas), 

deverão ser mantidos conservados e limpos os ambientes críticos, tais como centros 

cirúrgicos, sala de parto, sala de pré-parto, berçário, ambulatório, entre outros; deverão ser 

higienizados e desinfetados com produtos específicos para uso nos mesmos, de acordo com 

as normas da ANVISA e obedecendo as recomendações de técnico responsável. A 

lavanderia do Pronto Atendimento Municipal com todos os produtos conforme a ANVISA 

determina e funcionários ficarão a cargo da empresa CONTRATADA. 

Observação 4: Os materiais de consumo, higiene, equipamentos e utensílios deverão ser de 

primeira qualidade, repostos sempre que necessário, ser estocados no local de execução dos 

serviços, em quantidade suficiente ao atendimento da demanda, bem como deverão atender 

aos requisitos de especificidade (uso em áreas de circulação, em banheiros, em divisórias, 

em áreas envidraçadas, em tampos de mesa, em equipamentos de informática, etc.). 

 

 

HORÁRIO DE TRABALHO: O serviço de limpeza deverá ser executado em horários 

estabelecidos pela Administração. Serão necessários no mínimo 68 colaboradores. Os 

horários para a realização de limpezas e desinfecções deverão obedecer a critérios pré-

estabelecidos pela Administração evitando-se, assim, transtornos aos pacientes e 

profissionais que prestam serviços nos estabelecimento de saúde. 

 

ITEM 06 – Prestação de serviços de lavanderia hospitalar: 

 

A – caracterização geral dos serviços: 

 

A prestação de serviços de Lavanderia Hospitalar realizar-se-á mediante a utilização das 

dependências do CONTRATANTE, onde a roupa será processada e entregue;  

A lavandeira hospitalar é um dos setores de maior importância no funcionamento dos 

hospitais, tendo como objetivo principal processar toda a roupa suja e/ou contaminada e 

transformá-la em roupa limpa tornando-a disponível para o uso. Este processo é 

extremamente importante para o bom funcionamento do hospital em relação à assistência 

direta ou indireta prestada ao paciente e aos profissionais, pois proporciona conforto, 

humanização e evita o “risco” referente à atividade desenvolvida. 

 O serviço inclui a coleta da roupa suja nos expurgos dos setores e seus anexos assistenciais 

PSF; recebimento e lavagem da roupa suja na lavanderia do Hospital e PSF; secagem da 

roupa limpa; separação; formação dos kits, pesagem e transporte da roupa limpa as 

rouparias, distribuição do enxoval aos setores do hospital e da e seus anexos assistenciais 

PSF. 

 

A lavanderia da Unidade de Saúde Municipal, devido já haver instalações, maquinários e 

equipamentos, não será necessário a Contratada direcionar os serviços para outros locais, os 

funcionários ficarão a cargo da empresa CONTRATADA, visando à garantia do serviço 

executado. 

a) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, tendo 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

b) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente 

pela Administração. 
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c) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 

recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em conformidade 

com a especificação técnica em anexo (a qual é parte indissociável deste Termo de 

Referência) 

d) Os custos advindos do consumo de produtos químicos e demais insumos do processo de 

lavagem são de responsabilidade da CONTRATANTE bem como os equipamentos e 

manutenção para a execução dos serviços. 

e) A CONTRATADA será responsável pelo manuseio e bom uso dos produtos, para não 

haver desperdício na execução dos serviços. As dosagens dos produtos a serem utilizados 

deverão seguir rigorosamente às instruções do fabricante, visando à garantia do serviço 

executado. 

f) Será necessário a quantidade mínima de pessoal, para a execução e operação da lavanderia 

na unidade hospitalar disponibilizada pela CONTRATANTE, de no mínimo 04 (quatro) 

pessoas.  

 

HORÁRIO DE TRABALHO: Jornada semanal de 44 horas, sendo de 06 a 08 horas 

diárias, a depender da função dos funcionários e da Autorização de serviços expedida. Para a 

execução dos serviços, serão necessários no mínimo 12 colaboradores. 

 

ITEM 07– Locação de Mão de Obra para prestação de serviços de Secretaria / 

Recepcionista/ telefonista: 
 

A - Caracterização geral dos serviços: 

 

Executar serviços de apoio nas áreas de administração, recursos humanos, finanças e 

logística; atender fornecedores e clientes; redigir documentos oficiais como: memorandos, 

ofícios, relatórios, empenhos, contratos e outros; interpretar e aplicar leis e 

normasadministrativas; examinar processos, conferir, armazenar e conservar materiais, 

efetuar coleta de preços de materiais, dominar no mínimo os programas Windows, Word e 

Excel, executar outras tarefas afins. 

atendimento e efetivação de ligações telefônica a partir de mesa de telecomunicações 

(PABX, PBX ou Centrais Telefônicas), efetuar ligações telefônicas internas e externas e 

operar mesa de telecomunicações (PABX, PBX, centrais telefônicas) ou equipamentos 

similares, atender e efetuar triagem de ligações telefônicas, recepcionando transferindo-as às 

pessoas e setores demandados, registrar as ligações solicitadas, proceder, quando for o caso, 

a programação da central telefônica de modo a inibir ou permitir a realização de telefonemas 

interurbanos nacionais e internacionais, serviços 800, 900 e outros; verificar os defeitos nos 

ramais e mesas de telecomunicações, comunicando à área responsável para que sejam 

providenciados os reparos; 

 

a) Executa tarefas não qualificadas que, normalmente, exigem o esforço físico ou não, 

e de natureza elementar; 

b) Ajudar  nos serviços administrativos internos e externos; 

c) Executar outras atividades correlatas quando solicitado; 

d) Proceder serviços minuciosos de todos os trabalhos durante o mês, fazendo-o ou 

refazendo- o quando necessário ou não elaborado com esmero; 

e) Executar outros serviços considerados necessários à freqüência anual. 

f) Realizar entregar e distribuição de bens voltados a organizaçãoa dministrativa; 
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g) Realizar serviços de operacionalização de equipamentos e máquinas de trabalhos 

diversos, desde  que comprove experiência, conhecimento e habilitação compatível; 

h) Atender, com atenção e cortesia, o public em geral e os servidores quando 

solicitado, 

i) Articular-se com a Secretaria quanto às necessidades e providências imediatas a 

serem tomadas para o pleno desempenho de suas funções; 

j) Cuidar da sua aparência e das boas condições de funcionamento da recepção; 

k) Zelar dos equipamentos e utilizá-los adequadamente, com vistas à sua manutenção e 

conservação; 

l) Participar dos treinamentos e avaliações planejados e aprovados pelo órgão; 

m) Exercer todas as tarefas inerentes às funções da recepção 

n) Controlar o fluxo do público; 

o) Atender e fazer ligações telefônicas; 

p) Anotar e repassar recados; 

q) Receber, distribuir e/ou enviar correspondências; 

r) Dar apoio aos demais serviços, relacionados com a função; 

s) Executar outras atribuições, desde que não se caracterize desvio dessa função; 

t) Manter relação nominal atualizada de todos os funcionários lotados no 

Setor/Departamento, com os respectivos ramais; 

u) Manter relação atualizada com nomes telefones/ramais; 

v) Registrar em local próprio todas as ocorrências anormais; 

w) Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior. 

 

HORÁRIO DE TRABALHO: Jornada semanal de 44 horas, sendo de 06 a 08 horas 

diárias, a depender da função dos funcionários e da Autorização de serviços expedida. Serão 

necessário para a realização deste serviço 36 colaboradores. 

 

ITEM 08– Prestação de serviços de  Porteiro: 

 

A - Caracterização geral dos serviços: 
a) Manter vigilância sobre depósitos de materiais, estacionamentos, pátios, áreas 

abertas, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais; 

b) Percorrer sistematicamente as dependências de edifícios onde se desenvolvem as 

atividades da Prefeitura e areas adjacentes, verificando-se, as portas, janelas, portões 

e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe 

pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas. 

c) Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências de edifícios 

municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando 

autorizações, para garantir a segurança do local; 

d) Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; 

e) Verificar o funcionamento de registros de água e gás e painéis elétricos, controlar e 

orientar a circulação de veículos e pedestres na sáreas de estacionamento público 

municipal, para manter a  ordem e evitar acidentes; 

f) Vigiar materiais  e equipamentos destinados  às  obras,  praticar os atos necessários 

para impedir a invasão de edifícios públicos municipais, inclusive solicitar a ajuda 

policial, quando necessária, comunicar imediatamente à autoridade superior 

quaisquer irregularidades e ilicitudes encontradas; 

g) Ligar e desligar alarmes, realizar comunicados internos através de rádio e telefone; 
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h) Elaborar relatórios periódicos sobre as ocorrências e atividades desenvolvidas; 

i) Zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância, comunicando a equipe responsável 

pelos serviços a necessidade da realização dos mesmos; 

j) Impedir a saída de idosos incapazes, crianças e adolescentes, sem autorização 

prévia, controlar o horário de visitas, fazer cumprir normas de silêncio, não 

permitindo a ligação de aparelhos de televisão, rádio, entre outros, executar outras 

atribuições afins. 

 

HORÁRIO DE TRABALHO: Jornada semanal de 12 horas x 36 horas,( diurnos e 

noturnos), sendo divididos os turnos, a depender da função dos funcionários e da 

Autorização de serviços expedida. Serão necessários para este serviço 58 colaboradores. 

 

ITEM 09 - 10 – Copeiragem, Cozinheira e Auxiliar de Cozinha: 

 

A - Caracterização geral dos serviços: 

 

COPEIRAGEM: Os serviços contratados consistem em preparar e servir, quando 

solicitado, café, chá, suco, leite e congêneres, em reuniões e/ou salas indicadas, ou em 

qualquer outro evento, sempre que for solicitado; Preparar café e chá diariamente no período 

da manhã e da tarde para todas as Diretorias, Assessorias, Ouvidoria, Coordenadorias e 

demais setores; Recolher e lavar as garrafas vazias e distribuir as cheias de café / chá nos 

diversos setores da Fundação de acordo com as instruções fornecidas;  Distribuir café, leite, 

chás de infusão, água mineral, sucos, biscoitos, etc. em eventos e reuniões realizadas no 

endereço acima, sempre que solicitado por alguma unidade da Prefeitura;  Manter 

diariamente o asseio, a limpeza e a higiene dos locais discriminados, bem como de todos os 

materiais, utensílios e equipamentos utilizados para a execução dos serviços contratados;  

Zelar pelos equipamentos, materiais e utensílios que são utilizados na prestação dos serviços 

e informar, sempre que necessário, ao preposto da Fundação, sobre a necessidade de 

manutenção ou substituição dos mesmos; 

 

COZINHEIRO: Os serviços contratados consistem em coordenar as atividades 

relacionadas ao preparo das refeições, acompanhar a evolução dos cozinhados, executar 

preparações culinárias simples, fazer o cozimento de legumes, verduras e frutas, preparar 

sobremesas, doces, lanches e saladas, preparar carnes, aves e peixes para cozimento, 

cortando-os, limpando-os, pesando-os, separando-os de acordo com porções solicitadas 

preparando as refeições sob a supervisão do nutricionista atendendo aos 

métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos, auxiliar a servir lanches e 

refeições, auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral, zelar pela 

conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar 

deterioração e perdas; 

 

AUXILIAR DE COZINHA: Os serviços contratados consistem em auxiliar o cozinheiro 

no pré-preparo, 

preparo e processamento de alimentos cortando, lavando, separando, escolhendo legumes, 

carnes, 

grãos, cebola, alho, tomates, colocando a agua para ferver, fazendo arroz, escolhendo os 

alimentos, 

escorrendo, colocando para cozinhar, temperando e experimentando, cuidando da 

higienização do local 
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de trabalho, de louças, utensílios e da cozinha em geral, recebendo e armazenando gêneros 

alimentícios. 

 

a) Preparar o café para o consumo dos funcionários das unidades/departamentos, 

quando necessário; 

b) Conferir a qualidade dos produtos alimentícios entregues podendo solicitar a 

devolução dos mesmos, caso não atendam as exigências de qualidade; 

c) Armazenar os generous alimentícios de acordo com a sua perecibilidade de forma a 

conservá- los em perfeito estado de consumo; 

d) Retirar o lixo produzido em decorrência da execução do service duas vezes ao dia, 

acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela 

Administração; 

e) Realizar controle de estoque dos generous alimentícios; 

f) Auxiliar na preparação de alimentos/refeições de forma a estarem prontos nos 

horários estabelecidos; 

g) Auxiliar no descascar de frutas e verduras; 

h) Servirosalimentosnatemperaturaadequada para o consumo; 

i) Servir refeições, lanches, merenda e outros tipos de alimentação, aos servidores em 

exercícios e à população; 

j) Limpar e higienizar o ambiente da cozinha, sua sdependências e adjaceências; 

k) Limpar e higienizar os equipamentos e utensílios da cozinha após o uso ou quando 

for necessário; 

l) Manter o ambiente da cozinha e despensa organizados e livres de materiais 

desnecessários; 

m) Lavar, higienizar, manipular, e preparer os alimentos, de acordo com orientação das 

boa práticas da alimentação e nutrição; 

n) Realizar serviços de limpeza e esterilização de pratos, talheres, utensílios e 

vasilhames; 

o) Tratar com delicadeza, respeito e educação toda a equipe de trabalho; 

p) Receber e cumprir as determinações dos responsáveis de cada unidade. 

q) As atividades poderão ser executadas diariamente, semanalmente ou mensalmente 

conforme quantidade de horas contratadas e necessidade da 

secretaria/unidade/departamento solicitante. 

 

HORÁRIO DE TRABALHO: Jornada semanal de 44 horas, sendo de 06 a 08 horas 

diárias, a depender da função dos funcionários e da Autorização de serviços expedida. Serão 

necessários para os serviços de copeiragem  18 colaboradores, 22 cozinheiras e 26 auxiliares 

de cozinha. 

 

 

ITEM 11 – Prestação de serviços de Operação de Motoniveladoras e Escavadeiras 

Hidráulicas: 

 

A - Caracterização geral dos serviços: 

 

Prestação de Serviços de Operador de Motoniveladoras e Escavadeiras Hidráulicas, para 

prestar serviços na Secretaria Municipal de Obras Públicas 
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HORÁRIO DE TRABALHO: Jornada semanal de 44 horas, sendo de 06 a 08 horas 

diárias, a depender da função dos funcionários e da Autorização de serviços expedida. Serão 

necessários para execução dos serviços 20 colaboradores. 

 

 

ITEM 12– Prestação de serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares no 

Município: 

 

A - Caracterização geral dos serviços: 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES: São resíduos sólidos com características 

domiciliares oriundos das unidades familiares, comerciais, dos mercados e feiras livres, das 

repartições públicas e dos serviços de varrição, desde que devidamente acondicionados e 

dispostos nos pontos de oferta. 

Os serviços de coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares 

compreendem o recolhimento regular de todos os resíduos oriundos da coleta domiciliar 

regular,  utilizando-se veículos coletores compactadores, devendo ser executados de forma 

manual, e o transporte dos mesmos até a unidade de destinação final. A metodologia de 

coleta manual é aquela em que os resíduos são coletados em sacos plásticos descartáveis, 

resistentes ou recipientes, dispostos pelos munícipes, e carregados manualmente por 

funcionários da CONTRATADA, diretamente para o caminhão coletor compactador 

 

A coleta regular de resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada nas freqüências, 

turnos e horários nos locais indicados e sob ordem da Secretaria de Infraestrutura.  

 

A coleta regular dos resíduos sólidos deverá ser executada inclusive nos feriados e dias 

santos, em qualquer condição climática, e em algumas áreas também aos domingos.  

Haverá dois turnos de coleta regular utilizando-se de veículos coletores compactadores, 

sendo que abaixo estão definidos os horários de trabalho para cada turno:  

DIURNO: O início da coleta deverá se dar no horário compreendido entre 6:00h e 7:00h, e o 

término, no máximo, até 17:00h;  

NOTURNO: O início da coleta deverá se dar no horário compreendido entre 18:00h e 

19:00h, e o término, no máximo, até 05:00h.  

A coleta domiciliar nos principais corredores deverá ser realizada diariamente, independente 

de freqüência, inclusive aos domingos, feriados e dias santos. 

Os garis coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário 

para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias públicas.  

Os compactadores deverão ser carregados de maneira que o lixo não transborde nas vias 

públicas. 

 Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que estiverem espalhados nos 

passeios públicos e margens da via ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, 

deverão ser obrigatoriamente recolhidos pela CONTRATADA.  

A equipe para a execução da coleta de lixo domiciliar deverá ser composta equipes com 3 

(três) garis coletores, sendo necessário a quantidade mínima de 35 coletores, bem como as 

ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 
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ITEM 13 – LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL NO 

ATERRO SANITARIO. 

 

A - Caracterização geral dos serviços: 

 

Os serviços de locação, devem atender as seguintes especificações: transporte em caminhão 

compactador na coleta de lixo domiciliar de forma manual porta a porta; com o 

descarregamento no Aterro Sanitário Municipal dos resíduos domésticos originários de 

residências, estabelecimentos públicos, instituições, estabelecimentos comerciais e 

industriais. 

 

Locação de 04 Caminhões Compactadores de Lixo, capacidade mínima 15m³, para 

manutenção da coleta de lixo municipal. Ano mínimo do veículo:2010, com carroceria 

especial para coleta e transporte de lixo, de modelo compactador, devendo ser fechada e 

estanque para evitar o despejo de líquidos nas vias públicas e serem providos de mecanismo 

de descarga automática, com compartimento de no mínimo 100 (cem) litros para 

armazenamento de líquidos gerados pela compactação (chorume), equipados com 

sinalização sonora para marcha a ré, lanternas elevadas indicadoras de freio e equipados com 

os demais equipamentos e dispositivos conforme legislação em vigor 

 

Será por conta da contratada, motoristas, manutenção, lubrificantes, óleo diesel, material 

rodante e peças. 

 

3.1 Horários: 

Os horários de coleta serão definidos por turnos: 

a) TURNO A: definição do turno de coleta matutino, compreendido 

entre as 07h00min às 11h00min; 

b) TURNO B: definição do turno de coleta vespertino, compreendido 

entre as 13h00min às 17h00min; 

c) TURNO C: definição do turno de coleta noturno, compreendido entre 

as 21h00min às 05h00min;  

 

Os horários de início da coleta são considerados como o horário em que as equipes de coleta 

iniciam a execução do recolhimento dos resíduos nos seus respectivos setores de coleta. 

A freqüência e horários de coleta poderão ser modificados no período da vigência do 

contrato, podendo ser alterados os turnos e/ou freqüências em determinadas regiões, a 

critério do Secretaria de Obras, ficando assegurado o equilíbrio entre o número de veículos 

nas modalidades de freqüência alternadas 

 

Metodologia de Execução: 

 

a) O motorista executará os serviços no setor determinado pela Secretaria de Obras, 

seguindo um roteiro de coleta pré-determinado, que já considera a capacidade do 

equipamento e a distancia a percorrer de maneira que no final do percurso, o caminhão 

esteja com sua carga completa; 

b) O motorista será o responsável pela obediência aos roteiros e horários de coleta 

estabelecidos no planejamento do Secretaria de Obras. 
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c) O roteiro deverá ser executado pelo caminhão compactador dentro do horário 

estabelecido, completando quantas cargas forem necessárias para a coleta de todo o resíduo 

disposto no setor. 

d) A impossibilidade de cumprimento dos roteiros definidos seja por obras nas vias 

públicas, alterações no trânsito ou qualquer outra razão, deverá ser comunicado 

imediatamente aSecretaria de Obras, de forma que ele possa orientar a CONTRATADA 

quanto à alternativa a ser seguida; 

e) Na execução dos serviços de coleta, os caminhões compactadores deverão deslocar-

se nos setores de coleta em velocidade reduzida, realizando paradas, sempre que necessário, 

de modo a evitar correrias que possam prejudicar a qualidade do serviço e a segurança da 

equipe e de terceiros; 

f) Os caminhões compactadores em operação de coleta, durante o dia, deverão transitar 

com os faróis (luz de baixa) e sinalização de alerta ligados; 

g) O motorista do caminhão compactador deverá permitir o livre transito dos demais 

veículos nas vias públicas; 

h) Nas vias de grande fluxo de veículos, ou com canteiros centrais, a coleta deverá ser 

efetuada com a passagem do caminhão compactador em cada lado da via, de forma a evitar a 

travessia pelos Garis Coletores a todo o momento; 

i) Deverão ser coletados, Resíduos Sólidos, originários de residências, 

estabelecimentos públicos, instituições de prestação de serviço, estabelecimentos comerciais 

e industriais com características de lixo doméstico que estejam dispostos para coleta, nos 

setores determinados pelaSecretaria de Obras conforme condições a seguir: 

• Disposto no passeio público fronteiro ao imóvel gerador; 

• Dispostos na área de recuo para ajardinamento dos imóveis, desde que não estejam a 

distância superior a 5(cinco) metros do alinhamento do terreno, e o acesso até os resíduos 

esteja seguro e desobstruído; 

• Dispostos em cestos e contêineres abertos e ventilados, localizados em qualquer dos 

locais anteriormente citados; 

• Acondicionados em sacos plásticos em zonas de coleta; 

 

 

Critérios de Aceitação do objeto a ser locado e da fiscalização  

 

Os caminhões à serem locados deverão estar em conformidade com o exigido nos termos 

desde edital, devidamente fiscalizados por responsável das secretarias correspondentes. 

A empresa terá no prazo de até 3 (tres) dias, a contar da assinatura do contrato e emissão da 

Ordem de Fornecimento, para inicio da prestação dos serviços.  

A Prefeitura Municipal de reserva-se o direito de não receber os veículos que estiverem em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e 

aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

A contratada é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, o objeto desta licitação 

em que se verifiquem irregularidades. 

A equipe para a execução da coleta de lixo domiciliar deverá ser composta de 1 (um) 

caminhão coletor compactador, 1 (um) motorista. 

 

 

4- DAS INSTALAÇÕES: 
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Para um perfeito desempenho dos serviços descritos, é indispensável que sejam mantidas, na 

área utilizada para o processo de tratamento e disposição final, as instalações mínimas 

necessárias para essa atividade, perfeitamente caracterizadas, destinadas a suportar as 

atividades compartilhadas a serem desenvolvidas, que deverão se constituir, no mínimo em: 

 

a) Escritório Administrativo; 

 

b) Portaria; 

 

c) Almoxarifado; 

 

d) Oficina Mecânica; 

 

e) Pátio de Estacionamento 

 

f) Lavador de Veículos e Equipamentos; 

 

g) Vestiários; e 

 

h) Refeitório. 

 

5- DA MÃO DE OBRA: 

 

A mão de obra necessária para operação dos serviços será composta de, no mínimo: 

 

01 (um) Engenheiro Sanitarista, Ambiental  ou outro com atribuição; 

 

01 (um) Encarregado geral; 

 

05 (cinco) Motoristas; 

 

01 (um) Administrativo; 

 

01 (um) Técnico em Segurança do Trabalho 

 

Todo o pessoal envolvido deverá constar nas planilhas de composição de custos. 

 

A Contratada deverá ter em seu quadro funcional, ou contrato administrativo, 01 (um) 

responsável técnico, com atribuições para as áreas de saneamento e meio ambiente, que será 

o responsável técnico junto aos órgãos ambientais referente à operação dos serviços. 

 

O profissional técnico deverá imitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, 

pertinentes ao serviço. 

 

6-DO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPIS: 

 

Os empregados da Prestadora de Serviços que atuarem na execução direta dos serviços, 

deverão  
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usar uniformes, por ela fornecidos sem ônus repassado aos alocados e previamente 

convencionados com a CONTRATANTE, que deverão ser padronizados, completos e 

compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da CONTRATADA, como, pelo 

menos: Calçado fechado antiderrapante; Meias; Calça; Camisa ou blusa.) 

A contrata deverá ainda, fornecer equipamentos de Proteção Individual (EPI), exigidos 

conforme a natureza da tarefa (capacete, óculos, luvas, máscaras etc.) e/ou legislação 

vigente;Os uniformes deverão ser fornecidos aos empregados no início da prestação dos 

serviços; 

 

7- DA EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: 

 

A exigência de atestado de capacidade técnica encontra amparo legal no Artigo 37, inciso 

XXI da CF/88 eno Artigo 30, inciso II da Lei 8666/93, conforme abaixo: 

 

Art. 37, CF 

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 

as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações." 

 

Art. 30, L 8666/93 

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

 

I - ... 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 

do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 

da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

Da interpretação dos dispositivos entende-se que se quis oferecer iguais oportunidades de 

contratação com o Poder Público não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, 

mas sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para 

executar o objeto do contrato, inclusive sem sofrer prejuízo na continuidade da prestação. 

A finalidade da exigência é resguardar o interesse da Administração, qual seja a perfeita 

execução do objeto do contrato, preocupando-se em preservar a competição entre aqueles 

que reúnam condições de executar objeto similar ao licitado, afastando a participação de 

licitantes que não possuam condições operacionais de executar o serviço. 

 

Neste sentido, seguem os ensinamentos de Carlos Ari Sundfeld: 

 

"É evidente que tais exigências limitam a competição no certame licitatório, [omissis]. Está-

se aqui, no entanto, perante uma limitação perfeitamente legítima à ampla possibilidade de 

disputa dos mercados públicos, que a licitação visa propiciar, trata-se simplesmente de 

fazer prevalecer o interesse público (qual seja: não correr risco de contratar com empresa 

desqualificada.” (grifo nosso) (Licitações e Contr.Administrativos: temas atuais e aspectos 

controvertidos. S.Paulo, RT, pp. 100-101, 1999.) 
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Destacamos ainda o entendimento do STJ - Superior Tribunal de Justiça: 

 

"Não é demais ressaltar que, é de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente 

perseguição ao binômio qualidade eficiência, objetivando, não só garantir a segurança 

jurídica do contrato, mas também a consideração de certos fatores que integram a finalidade 

das licitações, máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto 

financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração de dispositivos, sempre em 

atenção à pedra de toque do ato administrativo -a lei -, mas com dispositivos que busquem 

resguardar a administração de aventureiros ou de licitantes de competência estrutural, 

administrativa e organizacional duvidosa." (SJT, REsp. 144.750, 1.ª. T., j. em 17.8.2000). 

 

Destarte, restando respeitados os limites legais e as fronteiras da sensatez, da prudência e da 

razoabilidade, e em defesa do indisponível interesse público, a argumentação expendida 

autoriza a ilação de que não há como considerar esdrúxula ou discriminatória a exigência da 

capacitação técnica da empresa, que tem por finalidade verificar se a mesma tem aptidão 

para a execução do serviço, pois o interesse público não pode ser colocado em risco, sob 

pena do comprometimento da regular atividade da Administração, afastando assim qualquer 

alegação de limitação da concorrência, em prol do princípio da supremacia do interesse 

público sobre o particular, além de todo o arcabouço legal, doutrinário, jurisprudencial e a 

supremacia constitucional. 

 

 

8- DO ENQUADRAMENTO FISCAL-TRIBUTÁRIO DURANTE A VIGÊNCIA 

CONTRATUAL: 
 

O objeto desta Contratação se encontra em uma das atividades em que é vedado o 

ingresso/permanência no regime tributário do Simples Nacional, conforme art. 17, XII e art. 

17, §1º da Lei Complementar nº 123/2006, e Solução de Divergêncas DISIT/Receita Federal 

do Brasil nº 88/2012, que dispõem:  

 

LC 123, Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:  

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 

 

§ 1º As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não se 

aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 

5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras 

atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo.  

 

Solução de Divergências/DISIT/RFB nº 88/2012 - A microempresa ou empresa de 

pequeno porte que preste serviço, por meio de cessão ou locação de mão de obra, de 

copeira, motorista, garçom, recepcionista e portaria não pode optar pelo Simples Nacional 

ou nele permanecer.  

 

Dado o disposto no item 11.1 a LICITANTE que participar deste certame deverá conforme 

determinação do Acórdão TCU nº 2798/2010 – Plenário e Acórdão TCU nº 2510/2012:  
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Não se beneficiar da forma de tributação do Simples Nacional na elaboração da 

planilha de custos e formação de preços, no momento em que apresentar sua proposta 

durante o procedimento licitatório.  

 

Sendo a LICITANTE vencedora do certame, após a assinatura do contrato, deverá 

obrigatoriamente providenciar a exclusão do Simples Nacional a contar do mês 

seguinte ao da contratação, caso na época da realização do Pregão fosse optante pelo 

Simples Nacional.  

 

A contratada deverá apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e 

recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante 

cessão de mão de obra (situação que gera a vedação à opção pelo Simples Nacional) à 

Receita Federal do Brasil, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do mês seguinte da 

contratação, conforme previsto no art. 30, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123 de 

2006.  

 

Caso a LICITANTE não cumpra o estabelecido no item 11.1.2.1 a LICITANTE será 

desclassificada neste certame.  

 

Caso a CONTRATADA não cumpra o estabelecido nos itens 11.1.2.2. e 11.1.2.3 será 

motivo para rescisão contratual e abertura dos procedimentos para Apuração de 

Responsabilidade, bem como a CONTRATANTE, em obediência ao princípio da 

probidade administrativa, comunicará a Receita Federal do Brasil, para que esta proceda à 

exclusão de ofício, conforme disposto no art. 29, inc. I, da referida Lei Complementar e 

conforme determinação do Acórdão TCU nº 2798/2010 – Plenário e Acórdão TCU nº 

2510/2012.  

 

A CONTRATADA que não cumprir o estabelecido no EDITAL se sujeitará a 

multacorrespondente a 10% (dez por cento) do total de impostos e contribuições devidos 

de conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da 

exclusão, ou do impedimento, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), insusceptível de 

redução, de acordo com o art. art. 3º, § 3º, da Resolução do Comitê Gestor do Simples 

Nacional (CGSN) nº 15, de 2007. 

 

9-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

5.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das 

Dotações Orçamentárias das Secretarias que Solicitarem. 

 

01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Gabinete 

do Prefeito 

 

01.03.01.04.121.0028.2013.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 

 

01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças 
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01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento 

Administrativo Educacional – SME 

 

01.05.01.13.122.0016.2124.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a Diretoria 

de Cultura 

 

01.05.01.27.122.0014.2041.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a Diretoria 

de Esportes 

 

01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura 

 

01.07.01.04.122.0002.2155.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Governo 

 

01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção da Gestão Administrativa 

do SUS 

 

01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa 

de Saúde da Família – PSF 

 

01.08.01.10.301.0010.2235.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o NASF 

 

01.08.01.10.302.0011.2078.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção com a Cozinha Hospitalar 

 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 

Laboratório Municipal 

 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade 

de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT) 

 

01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Centro de 

Atendimento Psicossocial (CAPS) 

 

01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Hospital 

Municipal 

 

01.08.01.10.302.0011.2183.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade 

Descentralizada de Reabilitação (UDR) 

 

01.08.01.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o SAMU 

 

01.08.01.10.302.0011.2234.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade 

de Saúde da Mulher 

 

01.08.01.10.302.0011.2236.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Centro 

Integrado de Atendimento e Atenção em Saúde (CIAAS) 
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01.08.01.10.304.0013.2102.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Vigilância 

Sanitária 

 

01.08.01.10.305.0013.2096.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Vigilância 

em Saúde 

 

01.09.01.18.122.0008.2028.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 

Superintendência de Meio Ambiente 

 

01.09.01.20.122.0007.2145.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

01.10.03.08.122.0024.2326.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Adjunta de Execução e Prestação de Contas 

 

01.10.03.08.122.0024.2334.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Gestão 

Administrativa do FMAS 

 

01.10.03.08.241.0032.2019.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos – SCFV 

 

01.10.03.08.243.0032.2114.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Serviço 

de Convivência e Adolescentes – SCFV 

 

01.10.03.08.243.0033.2154.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Lar 

Recanto Feliz 

 

01.10.03.08.244.0032.2115.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa 

de Atenção Integral a Família/PAIF (CRAS) 

 

01.10.03.08.244.0032.2319.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Diretoria 

da Proteção Básica e Especial 

 

01.10.03.08.244.0032.2341.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa 

Bolsa Família 

 

01.10.03.08.244.0032.2342.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Equipe 

Volante 

 

01.10.03.08.244.0033.2346.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo/PAEFI – CREAS 

 

01.10.03.16.122.0023.2328.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Diretoria 

de Programas Habitacionais 

 

01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 

 

10- DA FISCALIZAÇÃO: 
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Ficará responsável pela fiscalização do Contrato a funcionária pública municipal da 

Prefeitura Municipal de Jaciara, Sra. PATRÍCIA MARIA BENTO LINS, designada como 

FISCAL DE CONTRATOS, através da Portaria Nº 036/2018, de 15/02/2018, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência 

à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 

Jaciara-MT, 20 de junho de 2018. 

 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Portaria nº 02/2018 


