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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 003/2014 

1 - DO OBJETO 

1.1 – Prestação de serviços especializados de limpeza, conservação e higienização, de 
copeiragem e de auxiliar de manutenção predial, com fornecimento de material de consumo e 
equipamentos necessários à execução dos serviços. 

1.2 - Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: PRODERJ/Unidade CAERJ (Centro 
Administrativo do Estado do Rio de Janeiro) – Rua da Ajuda nº 5/3º, 7º, 22º, 23º, 24º e 28º  
andares – Centro; e PRODERJ/Unidade Maracanã - Rua São Francisco Xavier nº 524/2º andar – 
bloco 1F – Maracanã - Rio de Janeiro. 

2 - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 – Para a prestação dos serviços constantes do objeto, a Contratada deverá possuir, em seu 
quadro, mão de obra em conformidade com a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, e 
qualificada para atender o perfil dos serviços contratados e obedecidas, também, as disposições 
estabelecidas em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho das respectivas classes ou 
categorias, homologadas na DRT/MTE. 

3 – SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO 

3.1 – Os serviços serão executados por 26 (vinte e seis) empregados, sendo 24 (vinte e quatro) 
serventes e 02 (dois) encarregados, com 40 (quarenta) horas semanais cada um, de segunda-
feira a sexta-feira, nos horários e locais constantes da planilha abaixo, na quantidade mensal total 
4.576 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis ) horas/homem (h/h): 

Local 1º Turno 
Horário  

Nº de Pessoal 2º Turno 
Horário 

Nº de Pessoal 

3º andar - CAERJ 

06:00 às 15:00 

02 

13:00 às 22:00 

02 

7º andar - CAERJ 01 01 

22º andar – CAERJ 02 02 

23º andar – CAERJ 02 02 

24º andar – CAERJ 02 02 

28º andar – CAERJ 01 01 

Unidade Maracanã 02 02 

ENCARREGADO 01 01 
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3.1.1 – Metragem por andar 

Local Andar Metragem 

 

Unidade CAERJ 

 

3º 700 M² 

7º 700 M² 

22º 700 M² 

23º 700 M² 

24º 700 M² 

28º 700 M² 

Unidade/Maracanã --- 1.420 M² 

 

3.2 – SERVENTE 

3.2.1 - Perfil 

a) Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto; 

b) Experiência comprovada, através de registro na CTPS de no mínimo de 06 (seis) meses, 
conforme artigo 1° da Lei 11.644 de 10/03/2008 ou de diploma de curso profissionalizante, 
predominando o ramo de atividade de inerente a função. 

3.2.2 – Serviços a serem executados 

3.2.2.1 - 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 flanelas 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 dos depósitos de papeis usados; 

h) Limpeza e desinfecção rigorosa e constante dos banheiros; 

i) Verificação do escoamento dos ralos; 

j) Passagem de enceradeira em todos os pisos enceráveis; 

k) Limpeza de espelhos; 

l) Limpeza de portas; 

m) Polimento de todos os metais cromados. 
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3.2.2.2 - Semanalmente 

a) Lavagem geral e rigorosa de banheiros e copas, com produtos adequados e de boa 
qualidade; 

b) Limpeza externa de todos os ventiladores; 

c) Passagem de produtos apropriados em todos os móveis de balcões, não enceráveis; 

d) Limpeza, com material apropriado, de todos os móveis estofados; 

e) Passagem de produto apropriado em todos os móveis 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) Enceramento dos pisos encerados; 

j) Limpeza das janelas, parte interna; 

k) Vasculhações gerais de tetos e paredes. 

3.2.2.3 - Trimestralmente 

a) Limpeza das saídas de ar condicionado (aerofusos) e tetos. 

b) Limpeza das janelas, partes externas. 

3.3 - ENCARREGADO 

3.3.1 - Perfil 

a) Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo; 

b) Experiência comprovada, através de registro na CTPS de no mínimo de 06 (seis) meses, 
conforme artigo 1° da Lei 11.644 de 10/03/2008 ou de diploma de curso profissionalizante, 
predominando o ramo de atividade de inerente a função. 

3.3.2 - Serviços a serem executados 

a) Supervisionar e coordenar as equipes de trabalho por meio de sistema de comunicação 
eficiente e que melhor se amolde a cada situação, tais como celular, walkie-talkie etc; 

b) Administrar os equipamentos, ferramental, material e insumos da Contratada, sob sua 
guarda; 

c) Gerenciar o padrão produtivo dos serviços e da qualidade, controlando o armazenamento, 
fluxo e movimentação dos materiais e insumos utilizados; 

d) Fiscalizar o cumprimento das medidas de segurança; 

e) Administrar o cronograma dos serviços; 
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f) Organizar o controle de frequência, livros e demais registros afins; 

g) Cuidar da disciplina e zelar pela boa aparência dos funcionários, notadamente em relação 
ao uniforme; 

h) Garantir o bom andamento dos serviços, permanecendo no local do trabalho em tempo 
integral; 

i) Fiscalizar os serviços por meio de, no mínimo, 04 (quatro) rondas diárias nas 
dependências sob sua responsabilidade, gerenciando e ministrando a orientação 
necessária aos executantes dos serviços; 

j) Reportar-se, quando houver necessidade, ao Gestor do Contrato de maneira polida e 
educada, tomando as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas 
detectadas; 

k) Exercer demais tarefas correlatadas. 

3.4 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (INCLUSOS NO VALOR DOS 
SERVIÇOS) 

3.4.1 - A Contratada deverá disponibilizar os materiais / equipamentos relacionados abaixo, em 
quantidades suficientes para a execução dos serviços do objeto, atentando para a orientação e 
fiscalização de seus funcionários no tocante à segurança do trabalho. 

3.4.1.2 - A relação se refere ao mínimo necessário para a realização dos serviços. 

3.4.1.3 - A Contratada poderá disponibilizar outros materiais / equipamentos com descrição e/ou 
especificações adversas da relação abaixo, visando melhor executar os serviços contratados. 

3.4.1.4 - Quaisquer outros materiais / equipamentos necessários à perfeita realização do objeto 
contratado deverão ser fornecidos pela Contratada sem ônus para o Contratante. 

a) Vassouras de pelo e de piaçava; 

b) Rodos; 

c) Panos de limpeza de chão e flanelas; 

d)  Enceradeiras e aspiradores de pó profissionais; 

e) Desinfetantes; 

f) Sabão líquido; 

g) Produtos para polir metais; 

h) Lustra móveis; 

i) Produto para limpeza de vidros; 

j) Sacos para lixo, resistentes e compatíveis com o tamanho das lixeiras, para 
acondicionamento e transporte do lixo reciclável e não reciclável. 
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k) Álcool (líquido e gel); 

l) Aromatizante de ambientes; 

m) Suportes para assento sanitário descartável; 

n) Suporte para papel toalha; 

o) Saboneteiras; 

p) Outros necessários para a boa higienização e limpeza. 

3.4.2 - Os utensílios e insumos necessários ao bom desempenho das copas serão fornecidos pelo 
CONTRATANTE.  

3.5 - MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CUSTEADOS PELO CONTRATANTE 

3.5.1 – Itens a serem fornecidos pela Contratada, sob demanda do Contratante e de acordo com 
as suas necessidades, nas quantidades abaixo estimadas, como média mensal. 

a) Até 60 (sessenta) pacotes, com 64 (sessenta e quatro) rolos, de papel higiênico (10 x 30 
m), cor branca, folha dupla, de primeira qualidade; 

b) Até 150 (cento e cinquenta) pacotes com 2.000 (duas mil) toalhas de papel, cor branca, 02 
(duas) dobras (não reciclado), de primeira qualidade; 

c) Até 40 (quarenta) bombonas de 05 (cinco) litros de sabonete líquido perolado não diluído, 
formulado com agentes umectantes, sintéticos e emolientes, com grande poder de limpeza 
e preservando a epiderme, de primeira qualidade; 

d) Até 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 38 cm). 

4 – SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. 

4.1 - Os serviços serão executados por 05 (cinco) empregados, sendo 02 (dois) com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais e 03 (três) com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, de segunda-feira a sexta-feira, quando solicitado, 03 (três) dias antes no horário e nos 
locais constantes da planilha abaixo, na quantidade mensal total de 792 (setecentos e noventa e 
duas) horas/homem (h/h): 

Local Horário Turno Nº de Pessoal 

3º andar 08:00 às 17:00 8 horas 1 

22º andar 07:00 às 16:00 8 horas 1 

22º andar 15:00 às 21:00 6 horas 1 

23º andar 07:00 às 13:00 6 horas 1 

24º andar 08:00 às 17:00 8 horas 1 

Total ---- 5 
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4.2 – Perfil 

a) Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo; 

b) Experiência comprovada, através de registro na CTPS de no mínimo de 06 (seis) meses, 
conforme artigo 1° da Lei 11.644 de 10/03/2008 ou de diploma de curso profissionalizante, 
predominando o ramo de atividade de inerente a função. 

4.3 - Atribuições Específicas 

a) Preparar café, nos horários estabelecidos; 

b) Manter em local apropriado, nas respectivas copas, bandejas com copos, açúcar e 
adoçante, para uso dos servidores; 

c) Servir café e água nos gabinetes e salas de reuniões, sempre que solicitado; 

d) Suprir os bebedouros com garrafão de água mineral e copos descartáveis; 

e) Disponibilizar no auditório, de acordo com a programação, água mineral em jarras, 
garrafas térmicas com café, copos descartáveis e cestas com biscoitos; 

f) Zelar pela organização e asseio das copas, conferindo e armazenando os utensílios nos 
respectivos lugares, com vista a manter a ordem e a higiene dos locais; 

g) Lavar e higienizar todos os utensílios (copos, xícaras, colheres, bandejas etc) das copas; 

h) Transmitir os conhecimentos práticos e teóricos necessários na realização das atividades 
correlatas à sua área de atuação; 

i) Efetuar as demais tarefas inerentes e necessárias à ocupação e manutenção das copas. 

4.4 - Competências Pessoais 

a) Ter disciplina; 

b) Cuidar da sua apresentação pessoal, especialmente no que tange à aparência, à higiene e 
ao uso correto dos uniformes; 

c) Ser proativo, dinâmico, interessado, criativo e ter atenção ao serviço; 

d) Ser cordial, paciente, educado e sensível no trato com os funcionários e visitantes; 

e) Manter o equilíbrio emocional e lidar com o estresse; 

f) Cultivar a ética profissional e a discrição; 

g) Demonstrar capacidade de organização e manter-se atualizado; e 

h) Possuir os conhecimentos e as habilidades técnicas necessárias ao serviço. 

 



 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
 

PROCESSO: E-12/078/209/2014 

DATA: 03/02/14 FLS.:  
 

RUBRICA: 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ 

TR-PE Nº 003/14 
7 

 

5 – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL. 

5.1- Os serviços serão executados por 04 (quatro) empregados, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, quando solicitado, 03 (três) dias antes 
no horário e local constantes da planilha abaixo, na quantidade mensal total de 704 (setecentos e 
quatro) horas/homem (h/h): 

Local Horário Turno Nº de Pessoal 

23º andar 09:00 às 18:00 8 horas 4 

Total ----- 4 

5.2 – Perfil 

a) Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo; 

b) Experiência comprovada, através de registro na CTPS de no mínimo de 06 (seis) meses, 
conforme artigo 1° da Lei 11.644 de 10/03/2008 ou de diploma de curso profissionalizante, 
predominando o ramo de atividade de inerente a função. 

5.3 - Atribuições Específicas 

a) Auxiliar na área de manutenção, preparando peças, ferramentas e instrumentos 
necessários para manutenção corretiva de móveis e de hidráulica;  

b) Colaborar na limpeza dos equipamentos de manutenção, bem como instrumentos de uso 
comum; 

c) Manter o espaço físico organizado; 

d) Auxiliar na manutenção de vazamentos, fazer roscas em canos, lixar peças; 

e) Auxiliar na preparação de equipamentos e matérias-primas necessárias à execução de 
tarefas, bem como na montagem final e acabamento adequado;  

f) Auxiliar, sob orientação do carpinteiro, em trabalhos pertinentes a essa área de atuação; 

g) Auxiliar em trabalhos de pintura da superfície a ser pintada, bem como da matéria-prima a 
ser utilizada;  

h) Manter atualizados os arquivos do registro de serviços executados; 

i) Auxiliar na organização e controle de compras de materiais para o desenvolvimento dos 
serviços do setor; 

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

superior. 
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5.4 - Competências Pessoais 

a) Ter disciplina; 

b) Cuidar da sua apresentação pessoal, especialmente no que tange à aparência, à higiene e 
ao uso correto dos uniformes; 

c) Ser proativo, dinâmico, interessado, criativo e ter atenção ao serviço; 

d) Ser cordial, paciente, educado e sensível no trato com os funcionários e visitantes; 

e) Manter o equilíbrio emocional e lidar com o estresse; 

f) Cultivar a ética profissional e a discrição; 

g) Demonstrar capacidade de organização e manter-se atualizado; e 

h) Possuir os conhecimentos e as habilidades técnicas necessárias ao serviço. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 - Conduzir os serviços de acordo com as determinações contidas neste TR, no Edital, na 
Proposta de Preços e no Contrato que vier a ser celebrado e em todos os postulados legais 
concernentes à matéria, sejam eles Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive a legislação 
trabalhista, previdenciária, social e ambiental. 

6.2 - Elaborar planilha de custo do material de higiene de pessoal efetivamente fornecido, para 

fins de pagamento, de acordo com as especificações estabelecidas em sua proposta e em 

conformidade com as especificações estabelecidas neste TR. 

6.3 - Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitados em todos os níveis 
de trabalho, devidamente aprovado pelo Contratante. 

6.4 - Submeter à aprovação do Contratante qualquer alteração de sua equipe de trabalho. 

6.5 - Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
sempre que solicitado pelo Contratante. 

6.6 - Responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável à espécie. 

6.7 - Manter no local do serviço preposto aceito pelo Contratante para prover o que disser respeito 
à regular execução dos mesmos. 

6.8 - Fornecer tíquete refeição aos seus empregados, de acordo com especificado pelo sindicato 
da categoria. 

6.9 - 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 3.214/78 do TEM. 
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6.10 - Fornecer no início do Contrato armários para os empregados, conforme estabelecido na 
NR24 (condições Sanitárias e de Conforto no local de trabalho, Portaria 3.214/78 do MTE). 

6.11 - Instalar saboneteiras nos banheiros do Contratante. 

6.12 - Aceitar que o Contratante desconte, por ocasião do pagamento das faturas mensais, a 
parcela de preço correspondente às horas em que os funcionários tenham deixado de trabalhar, 
por ausência ao serviço e sem a correspondente substituição. 

6.13 - 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. 

6.14 – Assumir a responsabilidade e arcar com ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou 
ações judiciais ou extrajudiciais se comprovada culpa ou o dolo da Contratada, que possam ser 
imputadas por terceiros ao Contratante. 

6.15 - Assumir a responsabilidade integral e ilimitada pela vinculação trabalhista, exclusiva dos 
seus empregados no desempenho dos serviços, objeto do Contrato, nas dependências do 
Contratante. 

6.16 - Assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados ao Contratante ou a terceiros, por 
atos de negligência, imperícia ou prudência ou 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. 

6.17 - Apresentar ao Contratante, sempre por meio de correspondência, a relação dos 
empregados que executarão os serviços, objetos do Contrato, procedendo de igual forma nos 
casos de substituições. 

6.18 - Fornecer vales-transportes a seus empregados, dentro dos limites estabelecidos em lei. 

6.19 - Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

6.20 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços do objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no item 15 do Edital. 

7.2 - Fornecer à Contratada os documentos, informações e demais elementos que possuir ligados 
aos serviços do objeto. 
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7.3 - Disponibilizar local para vestiário e guarda de uniformes e pertences dos empregados da 
Contratada. 

7.4 - Fornecer os utensílios necessários ao bom desempenho das copas. 

7.5 - Fornecer os insumos necessários à devida manutenção das copas. 

7.6 – Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela Contratada. 

7.7 - Designar comissão para o acompanhamento e fiscalização dos serviços do objeto licitado. 

7.8 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

7.9 - Notificar por escrito a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e a ampla defesa. 

8 – DO PRAZO 

8.1 - O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
formalização contratual. 

8.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se os limites previstos no art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da Contratada seja comprovadamente mais 
vantajosa para o Contratante. 

 


