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TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 017/2018 – DISPENSA Nº 11/2018
A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, Estado do Paraná, faz saber, visando premiar
a transparência e a publicidade de seus atos, bem como proporcionar a todos os interessados
igualdade de condições no fornecimento de serviços/produtos a este ente público,
fundamentado no artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, fica Dispensável
a Licitação para a Contratação especificada:
OBJETO: Contratação temporária de empresa visando a prestação de serviço de
copa/cozinha, serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação da Câmara
Municipal de Planalto.
JUSTIFICATIVA: O serviço de limpeza e conservação é de natureza indispensável para o
funcionamento da Instituição, pois visa garantir um ambiente limpo e saudável para os
usuários e Servidores. A presente contratação se faz necessária e imprescindível, pelo fato
de que a servidora efetiva responsável pela execução do serviço estará em gozo de férias e
a entidade não possui no quadro de pessoal outro servidor para referida atribuição.
CRITÉRIO PARA CONTRATAÇÃO: MENOR PREÇO
VALOR MÁXIMO: R$ 2.391,33 (Dois mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e três
centavos).
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: A presente solicitação tem o objetivo de manutenção dos
serviços de copa/cozinha, serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação de
bens móveis/imóveis, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Planalto.
a) Efetuar diariamente a limpeza das diversas dependências varrendo, espanando,
lavando e desinfetando banheiros e etc;
b) Efetuar diariamente a limpeza de móveis de escritório, removendo pó, manchas,
coletando papeis dos cestos, etc;
c) Efetuar a limpeza de paredes, vidraças, tapetes, e outros, sempre que necessário;
d) Atender as necessidades de copa e cozinha;
e) Comunicar à Direção da Câmara qualquer irregularidade encontrada nas
dependências e/ou equipamentos da Entidade;
f) Requisitar os equipamentos, utensílios e materiais necessários às suas atividades;
g) Efetuar outras tarefas correlatas a contratação.
DEFINIÇÕES DOS TRABALHOS
a) Limpeza: processo de remoção de sujidades, mediante a aplicação de energias
química, mecânica ou térmica, num determinado período de tempo. Consiste-se na
limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e horizontais) e equipamentos
permanentes, de diversas áreas.
b) Serviços de COPA: Fazer e servir café, limpar e organizar diariamente a cozinha
(geladeira, armários, louças e utensílios, pias, mesas, paredes e piso);
c) Conservação: conjunto de práticas para estender a vida útil das dependências físicas,
móveis, equipamentos e materiais, dando aos mesmos o tratamento correto.
d) Desinfecção: consiste na esterilização de um ambiente com o intuito de destruir ou
deixar inativa substância ou organismos patogênicos, tais como germes bacterianos.
e) Higienização: conjunto de práticas que tem como objetivo deixar determinado
ambiente asseado e limpo, apto ao uso de seus usuários.
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PRAZO: A prestação dos serviços se iniciará no dia 19 de Julho de 2018 e se encerrará no
dia 14 de Agosto de 2018.
DO LOCAL E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O serviço a ser contratado será prestado
nas instalações da Câmara Municipal de Planalto, em seus horários de funcionamento normal
e durante a realização de Sessões.
DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação e que preencherem as condições deste Termo e da Lei nº 8.666/93,
vedada à participação de empresas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a
Administração Pública.
DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas devem ser apresentadas junto à secretaria da Câmara Municipal de Planalto,
cito Praça São Francisco de Assis, n 1583, Centro, e/ou via e-mail no endereço eletrônico
camaraplanalto@hotmail.com, até a data de 13 de julho de 2018.
FORMA DE PAGAMENTO
Fica expressamente estabelecido que os valores a serem pagos, incluem todos os custos
diretos e indiretos para a prestação dos serviços, sendo que o pagamento será efetuado
mediante transferência bancária, até o 5º dia útil após o vencimento do contrato da prestação
de serviço, mediante atestado de recebimento do serviço e apresentação de Nota Fiscal de
Serviços.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação de que trata este Termo
de Referência correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
01 – LEGISLATIVA
031 – AÇÃO LEGISLATIVA
0101 – GESTÃO LEGISLATIVA
2001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As normas disciplinadoras desta contratação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidades entre as empresas participantes do certame
e desde que não comprometam o interesse público. O resultado deste certame será divulgado
nos órgãos de publicações oficiais da Câmara Municipal de Planalto PR.

Planalto (PR), 11 de Julho de 2018.
Marcelo Ribeiro Zimmer
Presidente Comissão Permanente de Licitação
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MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

Planalto (PR), ______ de __________________ de 2018.
Ref.: PROCESSO Nº 017/2018 – DISPENSA Nº 11/2018
Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para Prestação de Serviços de
Auxiliar de Serviços Gerais, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de
Planalto, conforme especificações do Termo de Referência para Dispensa nº 11/2018.
OBJETO
VALOR (R$)
Contratação temporária de empresa visando a
prestação de serviço de copa/cozinha, serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e conservação da
Câmara Municipal de Planalto.

Declaro, ainda, que tenho conhecimento do teor do termo de referência expedido junto
ao processo de contratação acima indicado, com todas suas especificações, natureza
dos serviços, prazos e demais condições.

PROPONENTE
CNPJ

RESPONSÁVEL

E-MAIL

TELEFONE

ENDEREÇO

BANCO

DADOS BANCÁRIOS
CONTA
CORRENTE

AGÊNCIA

_____________________________________
(assinatura)

