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Pregão Eletrônico nº 001/08 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ANEXO II 

OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA 
Pregão Eletrônico - PE Nº 001 / 2008 

 
1 - Obrigações da Contratada 
 

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com observância na Proposta 
de Preços e da legislação vigente; 

b) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os 
níveis de trabalho, devidamente aprovado pelo Contratante; 

c) Submeter à aprovação do Contratante qualquer alteração de sua equipe de trabalho; 
d) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
e) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sempre que solicitado pelo Contratante; 
f) Responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável à espécie; 
g) Manter no local do serviço preposto aceito pelo Contratante para prover o que disser 

respeito à regular execução dos mesmos; 
h) Fornecer tíquete refeição aos seus empregados, de acordo com o especificado pelo 

sindicato da categoria; 
i) Fornecer aos seus empregados, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 

necessários para a execução de suas tarefas, conforme estabelecido na NR6 (Norma 
Regulamentadora EPIs), Portaria nº 3214/78 do TEM;  

j) Fornecer no inicio do contrato armários para os empregados, conforme estabelecido na 
NR24 (condições Sanitárias e de Conforto no local de trabalho, Portaria 3214/78 do TEM); 

k) Instalar saboneteiras nos banheiros do PRODERJ (CAERJ). 
l) Aceitar que o Contratante desconte, por ocasião do pagamento das faturas mensais, a 

parcela do preço correspondente às horas em que os funcionários tenham deixado de 
trabalhar, por ausência ao serviço e sem a correspondente substituição; 

m) Assumir a responsabilidade pelo bom desempenho de seus empregados e providenciar 
para que todos possuam cartão de identificação segundo as normas de segurança do 
Contratante, podendo este exigir a imediata substituição de qualquer elemento, cujo 
comportamento ou desempenho julgue inconveniente ou inadequado, sem declinar o 
motivo; 

n) Responsabilizar-se e arcar com os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações 
judiciais ou extrajudiciais se comprovada culpa ou dolo da Contratada e que possam ser 
imputadas por terceiros ao Contratante; 

o) Assumir a responsabilidade integral e ilimitada pela vinculação trabalhista, exclusiva dos 
seus empregados no desempenho dos serviços, objeto do Contrato, nas dependências do 
Contratante; 

p) Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Contratante ou a terceiros, por atos de 
negligência, imperícia ou prudência ou por dolo dos seus empregados, durante a execução 
dos serviços estipulados neste Contrato, obrigando-se a promover a reposição ou a 
indenização correspondente, se comprovada a culpa ou o dolo; 

q) Apresentar ao Contratante, sempre por meio de ofício, a relação dos empregados que 
executarão os serviços, objeto do Contrato, procedendo de igual forma nos casos de 
substituições. 

r) Fornecer vales-transporte a seus empregados, dentro dos limites estabelecidos em lei. 
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1.1 - Executar Diariamente 
 

a) Varrição geral de todas as dependências. 
b) Retirada de manchas dos pisos e paredes. 
c) Passagem de pano molhado em todos os pisos, halls e demais dependências. 
d) Passagem de flanela para tirar o pó e conservar o brilho nas mesas, armários e demais 

utensílios.  
e) Coleta de todo o lixo e detritos para despejo no vazadouro do prédio.  
f) Limpeza dos tampos de vidro, mármore, borracha ou fórmica de mesa e armários. 
g) Esvaziamento e limpeza de todos os cinzeiros. 
h) Esvaziamento e limpeza dos depósitos de papeis usados. 
i) Limpeza e desinfecção rigorosa e constante dos banheiros. 
j) Verificação do escoamento dos ralos. 
k) Aspiração de pó de todos os carpetes cortinas e forração. 
l) Limpeza e suprimento de areia das caixetas higiênicas. 
m) Passagem de enceradeira em todos os pisos enceráveis. 
n) Limpeza de espelhos. 
o) Limpeza de portas. 
p) Polimento de todos os metais cromados. 

 
1.2 - Executar Semanalmente 
 

a) Lavagem geral e rigorosa de todas as dependências com aplicação de sabão da mais alta 
qualidade; 

b) Limpeza externa de todos os ventiladores; 
c) Passagem de produtos apropriados, em todos os móveis e balcões não enceráveis; 
d) Limpeza, com material apropriado, de todos os móveis estofados; 
e) Passagem de produto apropriado em todos os moveis e divisórias de fórmica; 
f) Limpeza de persianas; 
g) Limpeza de paredes, portas e janelas, com remoção de todas as manchas removíveis; 
h) Tratamento com material apropriado de todos os pisos sintecados; 
i) Encerramento dos pisos encerados; 
j) Limpeza das janelas, parte interna; 
k) Vasculhações gerais de tetos e paredes. 

 
1.3 - Executar Trimestralmente 
 

a) Limpeza dos aerofusos e tetos; 
b) Limpeza das janelas, partes externas. 

 
1.4 – Providenciar, também, todos os materiais e equipamentos em quantidades suficientes para 
higienização, conservação e limpeza das áreas do PRODERJ (CAERJ e Unidade Maracanã), bem 
como para utilização dos usuários, conforme abaixo relacionado, a fim de executar os serviços do 
objeto: 
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1.4.1 - Material de Limpeza e de Higienização – itens inclusos no valor dos serviços. 
 

• Vassouras de pelo e de piaçava, rodos, panos de limpeza de chão, flanelas, 
enceradeiras e aspiradores de pó profissionais, desinfetantes para banheiro, sabão 
liquido e saboneteiras, produto para polir metais, cera para pisos, cera para mesas, 
produto para limpeza de vidros, sacos para lixo, álcool, óleo de móvel, pasta, purificador 
de ar para banheiros, suportes para papel descartável de assento sanitário e outros 
necessários para a boa higienização e limpeza. 

 

1.4.2 - Material para Higiene Pessoal – itens a serem fornecidos pela CONTRATADA, 
custeados pelo CONTRATANTE e demandados de acordo com a necessidade, nas 
quantidades baixo: 

 
a) 60 (sessenta) pacotes, com 64 (sessenta e quatro) rolos, de papel higiênico (10 x 30 m), 

na cor branca, folha dupla, de 1ª qualidade; 
b) 150 (cento e cinqüenta) pacotes com 2.000 (dois mil) toalhas de papel, cor branca, com 02 

(duas) dobras (não reciclado), de 1ª qualidade; 
c) 40 (quarenta) bombonas de 05 (cinco) litros de sabonete líquido cremoso com aroma de 

erva-doce, de 1ª qualidade; 
d) 04 (quatro) caixas de forro para assento de toalete, descartável, em caixas com 600 

(seiscentas) folhas (contendo cada uma 15 caixinhas com 40 folhas, medindo 45 x 38cm). 
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