
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar o processo de seleção e contratação

de empresa para a prestação de serviços terceirizados e continuados, com dedicação exclusiva

de mão de obra dos serviços auxiliares de apoio nas atividades de  LIMPEZA E SERVIÇOS

GERAIS, visando satisfazer as necessidades da Câmara Municipal de Guaxupé.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - A contratação pretendida faz-se necessária em virtude do afastamento dos servidores que

ocupam o cargo, por se encontrarem dentro do grupo de risco devido a pandemia acarretada

pelo  novo  Coronavírus.  Sendo assim,  a  terceirização  dos  referidos  serviços  é  o  meio  mais

adequado para suprir as necessidades da Câmara Municipal.

2.2 - Foram realizadas pesquisas no mercado para fins de subsidiar a Administração quanto ao

orçamento do objeto a ser licitado, conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17

de julho de 2002.

3. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da realização dos serviços será exercida por servidor designado pela Presidência

da Câmara Municipal de Guaxupé.

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

O valor a ser pago pela CONTRATANTE será de R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis
reais) mensal.
Parágrafo único - O pagamento deverá ser efetuado mensalmente após prestação do serviço,

mediante apresentação de Nota Fiscal.

5. CONDIÇÕES E PRAZOS

Para a consecução dos objetivos do contrato, compete à CONTRATADA executar os serviços da
seguinte forma:
Contratação de 02 (duas) auxiliares de limpeza, 04 (horas) diárias, 03 (três) vezes por semana,
compreendidos entre segunda à sexta-feira. Os serviços não serão prestados em feriados.

6. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Os serviços contratados deverão ser executados nas dependências da Câmara Municipal,  e

terão que fazer atividades como: 

a)  Limpar as salas;



b) Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, bem como

dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio, etc.; 

c) Passar pano úmido nos pisos;

d) Lavar os banheiros;

e) Retirar o lixo;

f) Lavar as louças da cozinha;

g) Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral;

h) Executar demais serviços considerados adequados para manter a limpeza do local.

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Através da entrega dos envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO”.

8. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Para aceitação da proposta o Pregoeiro considerará as características do produto ofertado e sua

conformidade com as  especificações  do edital,  bem como a conformidade  com o preço  de

mercado.

8.1 – Não serão aceitas propostas com valores superiores a R$ 25.632,00 (vinte e cinco mil,

seiscentos e trinta e dois reais), por 12 meses de contratação, em virtude da média de preços

obtida pela Administração.

8.2 – O valor a ser considerado para DESCLASSIFICAÇÃO da proposta será o VALOR GLOBAL

que, após negociação, deverá ser igual ou menor que o aqui indicado.

8.3 – A critério do Pregoeiro poderão ser admitidos preços superiores a estes, até o limite de

10% (dez por cento).

9. VALIDADE DA PROPOSTA

As propostas apresentadas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, independente de

constar ou não na Proposta Comercial apresentada.

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor  valor  Global.  Para julgamento e  classificação das propostas,  o Pregoeiro verificará  a

aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar

aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as demais em ordem crescente.

Câmara Municipal de Guaxupé, 01 de setembro de 2020.

LEONARDO DONIZETTI DE MORAES

PRESIDENTE


