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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

Serviços contínuos e com dedicação exclusiva de  
“Limpeza, Asseio e Conservação” e de “Recepção” 

INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência foi elaborado a partir dos Estudos Preliminares e dos Mapas 
de Gerenciamento de Risco relativos ao Processo Administrativo Nº 036/2018, estando em 
conformidade, no que cabe, às diretrizes constantes do Anexo V da Instrução Normativa 
SEGES/MPDG N. 5/2017.  

JUSTIFICATIVA 

Os serviços de Limpeza, asseio e conservação, dentro de parâmetros e rotinas bem 
estabelecidos, que observam as recomendações aceitas pela boa técnica, pelas normas e 
pelas legislações aplicáveis, tem por objetivo a conservação do patrimônio e a manutenção 
das condições necessárias para que os empregados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina (CAU/SC) e o público em geral usufruam de um ambiente mantido em bom 
estado de conservação, asseio e higiene. 

O serviço de Recepção se justifica pela necessidade de controle e identificação de pessoas 
que adentram à Sede do CAU/SC, que tem como objetivo fazer o primeiro atendimento ao 
público, de forma rápida e eficiente, realizando a triagem e o devido encaminhamento para o 
atendimento específico, quando necessário.  

A opção do CAU/SC pela terceirização desses serviços é justificada pelo fato de que, embora 
sejam serviços de considerável importância, não estão relacionados diretamente à atividade 
finalística do Conselho, podendo ser executados por terceiros que detêm maior expertise na 
operação diária e no gerenciamento das contingências a eles correlatas. 

Para a confecção deste Termo de Referência, tendo em vista que a gestão de serviços 
terceirizados de apenas 02 (dois) postos de trabalho, objeto deste termo, apresenta reduzido 
grau de complexidade, foi adotada uma versão reduzida do modelo da Advocacia-Geral 
União, bem como as diretrizes mais compatíveis com o objeto, dispostas no Anexo V da 
Instrução Normativa Nº 05/2017 (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteu 
do/ArquivosCGNOR/ANEXO-IN-N-05.pdf)  e  nos Cadernos de Logística expedidos pela 
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de limpeza, 
asseio e conservação, bem como de recepção, conforme segue: 

Grupo Item Descrição Cargo 
Horas 
Diárias 

Postos 

1 
1 Limpeza, asseio e conservação Servente 8 1 

2 Recepção Recepcionista 8 1 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ANEXO-IN-N-05.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ANEXO-IN-N-05.pdf
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1.2. Como está previsto apenas um grupo, o objeto da contratação deverá ser prestado por 
uma ÚNICA empresa especializada, sendo obrigatória a apresentação de proposta para 
TODOS OS CARGOS. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. Local de prestação dos serviços - Endereço e características 

2.1.1. Sede do CAU/SC Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal 
Business Center, CEP 88015-100 - Centro, Florianópolis/SC 

2.1.2. Área de piso: 330,00 m² (distribuídos em dois ambientes no mesmo edifício) 

2.1.3. Área envidraçada (somente área interna): 120,00 m² 

2.1.4. Área acarpetada: Parcialmente 

2.2. Especificações do Item 01 - Serviços de limpeza, asseio e conservação 

2.2.1. 01 (um) posto de trabalho, com carga horária de 08 (oito) horas diárias. 

2.2.2. Horário: de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre 08 (oito) e 19 
(dezenove) horas, em horário a ser fixado. 

2.2.2.1. A carga horária semanal é equivalente a 40 (quarenta) horas. 

2.2.2.2. Mesmo que os empregados disponibilizados possuam contratos com a 
CONTRATADA com carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, ser-lhe-ão 
exigidas na prestação dos serviços deste termo apenas as 40 (quarenta) horas, que 
deverão ser corretamente registradas em seus controles de ponto. 

2.2.3. Perfil do profissional: 

2.2.3.1. Maior de 18 anos. 

2.2.3.2. Escolaridade mínima: ensino fundamental completo. 

2.2.3.3. Uso de uniforme adequado, fornecido pela empresa CONTRATADA. 

2.2.4. Índice de produtividade: independente das dimensões físicas do local de prestação 
dos serviços, descritas no item 2.1, acima, para efeito de dimensionamento da proposta, 
deverão ser considerados os índices de produtividade descritos no ANEXO VI-B da 
Instrução Normativa nº 05/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, disponível no Portal de Compras do Governo Federal no 
endereço https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ 
IN-n-05-de-26-de-maio-de-2017---Hiperlink.pdf  

2.3. Especificações do Item 02 - Serviço de Recepção 

2.3.1. 01 (um) posto de trabalho, com carga horária de 08 (oito) horas diárias. 

2.3.2. Horário: de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre 08 (oito) e 19 
(dezenove) horas, em horário a ser fixado. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/%20conteudo/ArquivosCGNOR/IN-n-05-de-26-de-maio-de-2017---Hiperlink.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/%20conteudo/ArquivosCGNOR/IN-n-05-de-26-de-maio-de-2017---Hiperlink.pdf
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2.3.2.1. A carga horária semanal é equivalente a 40 (quarenta) horas. 

2.3.2.2. Mesmo que os empregados disponibilizados possuam contratos com a 
CONTRATADA com carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, ser-lhe-ão 
exigidas na prestação dos serviços deste termo apenas as 40 (quarenta) horas, que 
deverão ser corretamente registradas em seus controles de ponto. 

2.3.3. Perfil do profissional: 

2.3.3.1. Maior de 18 anos. 

2.3.3.2. Escolaridade mínima exigida: 2º grau completo ou curso equivalente. 

2.3.3.3. Experiência em informática (Windows - Word - Excel - Internet - Intranet) e 
técnicas de atendimento ao público. 

2.3.3.4. Uso de uniforme (formal) que deverá ser fornecido pela empresa 
CONTRATADA. 

3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1. A CONTRATADA deverá organizar e implantar, de forma adequada e em sintonia com 
as necessidades do CAU/SC, o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos 
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto 
dos serviços. 

3.2. Atribuições da Servente/Copeira (Serviços de limpeza, asseio e conservação) 

3.2.1. Diariamente, pelo menos uma vez, quando não explicitado: 

3.2.1.1. Remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, 
persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, 
inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio etc.: 

3.2.1.2. Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 
domissanitário desinfetante. 

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

3.2.1.4. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, 
cerâmicos, de marmorite e emborrachados. 

3.2.1.5. Varrer os pisos. 

3.2.1.6. Limpar com Saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras 
áreas molhadas. 

3.2.1.7. Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete (líquido, se for o caso) 
os sanitários, quando necessário. 

3.2.1.8. Retirar o pó dos telefones com flanelas e produtos adequados. 
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3.2.1.9. Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos 
refeitórios antes e após as refeições. 

3.2.1.10. Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local 
indicado pela CONTRATANTE. 

3.2.1.11. Realizar a coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber. 

3.2.1.12. Proceder o deslocamento de móveis, quando necessário. 

3.2.1.13. Auxiliar os serviços de carga ou descarga de materiais e/ou processos, bem 
como a remoção e arrumação dos materiais nos locais apropriados. 

3.2.1.14. Distribuir materiais de consumo e permanente. 

3.2.1.15. Deslocar materiais do Almoxarifado, equipamentos de informática e mobiliário. 

3.2.1.16. Preparar café para consumo na copa (empregados) e nas reuniões de 
trabalho. 

3.2.1.17. Servir água, café e lanche nas reuniões de trabalho. 

3.2.1.18. Recolher a louça utilizada nas reuniões de trabalho. 

3.2.1.19. Lavar a louça utilizada em reuniões e nas demais atividades realizadas no 
ambiente do CAU/SC (pratos, copos, talheres, xícaras, jarras, garrafas de café, etc.). 

3.2.1.20. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

3.2.2. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado: 

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

3.2.2.2. Aspirar o pó em todo o piso acarpetado. 

3.2.2.3. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos. 

3.2.2.4. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica. 

3.2.2.5. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz 
sintético. 

3.2.2.6. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar a flanela 
nos móveis encerados. 

3.2.2.7. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos 
ou poltronas. 

3.2.2.8. Limpar e polir todos os metais, como: válvulas, registros, sifões, fechaduras, 
etc... 

3.2.2.9. Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados com detergente e lustrar. 

3.2.2.10. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana. 
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3.2.2.11. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral. 

3.2.2.12. Lavar todos os azulejos e áreas de circulação, limpeza interna e externa de 
bebedouros e filtros de água, polimento dos metais dos móveis, das portas, das janelas, 
das placas e demais objetos que necessitem deste tratamento, enceramento das áreas 
laqueadas e assoalhadas, limpeza de garagem. 

3.2.2.13. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

3.2.3. Mensalmente, uma vez, quando não explicitado: 

3.2.3.1. Limpar luminárias. 

3.2.3.2. Limpar forros, paredes e rodapés. 

3.2.3.3. Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados. 

3.2.3.4. Limpar persianas com produtos adequados. 

3.2.3.5. Efetuar a limpeza interna dos vidros. Quando a limpeza exigir pessoal e 
equipamentos específicos, estes deverão ser providenciados pela empresa 
CONTRATADA nos padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

3.2.3.6. Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

3.2.4. Materiais e equipamentos de uso da servente: 

Com relação aos materiais e equipamentos de uso nas atividades de limpeza, asseio e 
conservação, a CONTRATADA deverá: 

3.2.4.1. Orientar o CAU/SC na aquisição dos materiais necessários para a execução 
dos serviços e de acordo com as normas vigentes aplicáveis. 

3.2.4.2. Disponibilizar 01 (um) aspirador de pó para uso frequente, que deverá ficar no 
endereço do CAU/SC. 

3.2.4.3. Disponibilizar, sempre que for solicitado, para execução dos serviços de 
atribuição da servente, equipamentos de limpeza profunda de pisos e carpetes. 

3.3. Atribuições de Recepcionista (Serviço de Recepção) 

3.3.1. Recepcionar, atender a chamadas telefônicas, receber e enviar e-mails/mensagens 
do público em geral, prestando as devidas informações, anotando e transmitindo os 
respectivos recados, quando solicitado. 

3.3.2. Identificar e encaminhar visitantes, obedecendo às normas internas do local. 

3.3.3. Entregar, enviar, receber e repassar, correspondências, documentos, produtos, 
informações e/ou relatórios, organizando-os e distribuindo aos respectivos destinatários, 
conforme a necessidade do serviço. 

3.3.4. Operar máquinas de escritório de natureza simples, tais como: telefones, 
computadores, impressoras, aparelhos de fax e outros. 



 

6 

3.3.5. Registrar os atendimentos para fins de controle. 

3.3.6. Fotocopiar documentos quando houver necessidade. 

3.3.7. Receber, protocolar, digitalizar, cadastrar e arquivar em pastas eletrônicas e/ou 
físicas os documentos. 

3.3.8. Digitar comunicações e submetê-las à revisão/supervisão de empregado do 
CONTRATANTE. 

3.3.9. Postar comunicações e controlar a chegada de Avisos de Recebimento. 

3.3.10. Guardar sigilo de assunto pertinente ao serviço. 

3.3.11. Operar, sempre que necessário e de forma adequada, sistemas disponíveis para a 
execução dos serviços. 

3.3.12. Manter atualizada a documentação utilizada no posto. 

3.3.13. Prestar informações gerais sobre as atividades do CAU/SC. 

3.3.14. Acessar os sistemas de informações utilizados pelo CAU/SC, para busca de 
informações necessárias e registro de atividades e correspondências. 

3.3.15. Ter boa dicção, demonstrar polidez, cortesia, ter capacidade de auto avaliação, 
respeito mútuo. 

3.3.16. Manter a higienização do local de trabalho; e comunicar qualquer situação que 
possa colocar em risco pessoas ou patrimônio das Unidades. 

3.3.17. Tratar todos colegas de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, 
presteza, fineza e atenção. 

3.3.18. Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo 
de Referência, durante o horário em que estiver prestando os serviços. 

3.3.19. Encaminhar ao conhecimento da CONTRATADA, através do fiscal do contrato, de 
forma imediata e em qualquer circunstância, a constatação de atitude suspeita observada 
nas dependências da CONTRATANTE. 

3.3.20. Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do contrato. 

3.3.21. Portar crachá funcional com foto recente e usar uniforme completo. 

3.3.22. Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom 
desempenho do trabalho. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Independentemente de cadastro no SICAF, a comprovação da qualificação técnica, 
relativo a todos os itens, se dará por meio de: 
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4.1.1. Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou ou 
executa todos os serviços constantes do objeto da presente licitação de forma adequada. 

4.1.1.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 
decorrido no mínimo 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se houver sido 
firmado para ser executado em prazo inferior. 

4.1.1.2. Será aceito o somatório de atestados ou declarações para comprovar a 
capacidade técnica, desde que reste demonstrada a execução dos serviços por período 
não inferior a 3 (três) anos. 

4.1.1.3. O(s) atestado(s) não necessita(m) ser obrigatoriamente referente(s) aos últimos 
3 (três) anos anteriores à data da licitação e o prazo de 3 (três) anos não necessita ser 
obrigatoriamente contado de forma ininterrupta (contínua). 

4.1.1.4. Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pela própria 
licitante. 

4.1.2. Entrega de Declaração de que a empresa possui atualizados os documentos infra 
relacionados ou de que reunirá condições de apresentá-los na assinatura do Contrato: 

4.1.2.1. Comprovante de que mantém sede, filial ou escritório na região da grande 
Florianópolis/SC, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar 
qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos 
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. 

4.1.2.2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

4.1.2.3. Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO). 

4.1.3. Apresentação de Declaração de Visita Técnica realizada ou não realizada para 
conhecimento das instalações e local de execução dos serviços, respeitando as 
orientações contidas no item 5.3 deste termo. 

4.2. As declarações deverão ser elaboradas preferencialmente em papel timbrado da 
empresa, contemplando assinatura e identificação do responsável legal da licitante. 

5. DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

5.1. Na formação do preço MENSAL de cada serviço, a proponente deverá considerar os itens 
de custos conforme as descrições abaixo, devendo apresentá-los em  tabela semelhante à do 
item 5.2 deste TR,   OU  conforme o modelo disponível no caderno técnico “Estudo sobre a 
Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação” de Santa 
Catarina, disponível no Portal de Compras do Governo Federal (https://www.comprasgover 
namentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=476). 

5.1.1. MONTANTE A: Quadro de custos relativos à remuneração e aos encargos sociais 
incidentes sobre o serviço. 

5.1.2. MONTANTE B: Quadro relativo aos demais custos atribuídos diretamente ao 
trabalho do profissional. 

5.1.3. Despesas Administrativas Operacionais: Expectativa dos custos administrativos 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=476
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=476
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para manutenção do serviço, devendo ser informado em valor e em percentual sobre os 
custos diretos totais (rateio). 

5.1.4. LUCRO: Valor e percentual calculado sobre o somatório de Montante A + Montante 
B + Despesas Administrativas. 

5.1.5. TRIBUTOS: Valores dos tributos que impactam os serviços e os percentuais que 
representam sobre o total do serviço. 

5.2. TABELA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

MONTANTE A (Remuneração) VALOR  
REMUNERAÇÃO     

Salário Base    

Adicionais (discriminar cada adicional em linha separada)    

Subtotal REMUNERAÇÃO    

   

ENCARGOS SOCIAIS (além do valor, informar também o percentual 
que os encargos representam sobre o total da REMUNERAÇÃO) 

  % 

TOTAL MONTANTE A:  Remuneração + Encargos Sociais    

      

MONTANTE B (Outros custos diretos) VALOR  
Uniforme    

Materiais e equipamentos    

Vale-transporte    

Manutenção e depreciação equipamentos (aspirador)    

Treinamento reciclagem    

Vale-alimentação - Conforme Convenção Coletiva do Trabalho (CCT)    

Seguro de vida em grupo - CCT    

Contribuição assistencial - CCT    

Outro (especificar)    

Outro (especificar)    

TOTAL MONTANTE B    
   

TOTAL CUSTOS DIRETOS ( MONTANTE A  +  MONTANTE B)    
   

Despesas Administrativas Operacionais (Taxa Administrativa) VALOR   
Pessoal Administrativo, Material de expediente, Depreciação de 
equipamentos de escritório, Água, Energia elétrica, Telefone, etc. 
(Além do valor, o percentual dessa despesa sobre o  
TOTAL de Montante A + Montante B) 

 % 

TOTAL Taxa Administrativa  % 
   

LUCRO  (Além do valor, Informar o percentual dessa despesa sobre o  

Custos Diretos + Despesas Administrativas) 
 % 

   

TRIBUTOS  
(Além do valor, informar o percentual que cada tributo representa sobre o 
preço total) 

VALOR  

ISS   % 

IR    % 

CSLL   % 

PIS/PASEP    % 

COFINS   % 

TOTAL UNITÁRIO TRIBUTOS  % 
   

PREÇO TOTAL    
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5.3. Para o correto dimensionamento e elaboração a proposta, o licitante poderá realizar 
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, até o dia útil anterior à data da abertura 
da sessão pública, das 14 às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente 
pelo telefone (48) 3225-9599. 

5.4. A forma de seleção do fornecedor vencedor será pelo “menor preço”, desde que 
respeitados todos os critérios e as condições estabelecidas neste termo e no edital do qual é 
parte integrante. 

6. DO PREÇO 

6.1. Estima-se os seguintes valores mensais e anuais para cada item: 

Item Descrição do cargo 
Valor Estimado 

Mensal Anual 

1 Serviço de Limpeza, asseio e conservação  4.290,04 51.480,48 

2 Serviço de Recepção  4.178,31 50.139,72 

 TOTAL  8.468,35 101.620,20 

6.2. O preço total da proposta dos serviços de Servente deverá levar em consideração os 
limites estabelecidos caderno técnico “Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores 
Limites - Serviços de Limpeza e Conservação” de Santa Catarina, disponível no Portal de 
Compras do Governo Federal (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/ca 
dernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=476)  

6.3. Não deverão ser incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições 
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de 
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores 
ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os 
insumos relacionados ao exercício da atividade. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A empresa CONTRATADA deverá observar as seguintes obrigações: 

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, dentro da melhor técnica e qualidade, com a alocação dos empregados necessários 
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os equipamentos 
especificados neste Termo de Referência e em sua proposta. 

7.2. Disponibilizar empregados habilitados e com os conhecimentos necessários dos serviços 
a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

7.3. Não disponibilizar empregado menor de dezoito anos. 

7.4. Vedar a disponibilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no CAU/SC, nos 
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=476
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=476
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7.5. Providenciar a imediata substituição de seus empregados nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 
descrito neste Termo de Referência, bem como nos casos de falta ao serviço, exames 
médicos, afastamento médico, licença, férias, demissões e outros, devendo apresentar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.  

7.6. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 
CAU/SC e a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

7.7. No caso de necessidade de afastamentos da(o) recepcionista(o) por prazos prolongados, 
motivados por tratamento de saúde, licença ou férias, disponibilizar a(o) substituta(o) com 2 
(dois) dias de antecedência da saída da(o) titular, para viabilização de treinamento e repasse 
das atribuições. 

7.8. Orientar o CAU/SC na aquisição dos materiais de limpeza necessários para a execução 
dos serviços e de acordo com as normas vigentes aplicáveis. 

7.9. Apresentar ao CAU/SC, sempre que solicitado, a seguinte documentação relativa aos 
seus empregados alocados nos postos de trabalho do CAU/SC: 

7.9.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, 
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços, quando for o caso. 

7.9.2. Cópia da carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada 
pela CONTRATADA; e 

7.9.3. Cópias dos exames médicos admissionais. 

7.10. Disponibilizar, no endereço da CONTRATANTE, 01 (um) aspirador de pó para execução 
dos serviços de atribuição da(o) servente. 

7.11. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, 
durante todo o período de vigência do contrato, fornecendo, sempre que solicitado, 
documentos que comprovem tais condições. 

7.12. Comunicar ao CAU/SC, a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução do 
contrato, bem como providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados, mesmo que para isso uma 
solução não prevista em contrato tenha que ser apresentada, para aprovação e 
implementação, sem ônus adicionais para o CAU/SC, desde que de responsabilidade da 
CONTRATADA, responsabilizando-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990). 

7.13. Manter preposto para representá-la na execução do contrato. 

7.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato. 

7.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de 
empregado vinculado à execução contratual, a CONTRATADA deverá entregar a seguinte 
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documentação pertinente a cada trabalhador: a) termos de rescisão dos contratos de trabalho 
dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo 
sindicato da categoria; b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, 
referentes às rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas 
individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) exames médicos demissionais dos 
empregados dispensados. 

7.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 
legislação específica.  

7.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.18. Possibilitar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, a 
fiscalização da execução do objeto contratado. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Designar um empregado do CAU/SC para acompanhar e auxiliar na orientação dos 
serviços descritos neste termo.  

8.2. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

8.3. Disponibilizar aos profissionais da CONTRATADA ambiente e condições de trabalho 
compatíveis com as suas respectivas atribuições. 

8.4. Comunicar à CONTRATADA as não conformidades detectadas na execução das 
atividades de seus profissionais, fixando prazo para a sua correção. 

8.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

8.6. Conferir a nota fiscal mensal dos serviços, apresentada pela CONTRATADA, devendo 
em até 05 (cinco) dias úteis confirmar o aceite, ou, caso haja alguma inconsistência, levar ao 
conhecimento da CONTRATADA para as devidas regularizações. 

8.7. Após a confirmação do aceite da nota fiscal, efetuar o pagamento da prestação mensal 
no prazo e nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

8.8. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada e desde que observado 
o limite da legislação trabalhista. 

8.9. Exercer a fiscalização do contrato conforme as disposições do capítulo 9 deste Termo de 
Referência. 
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9. DA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada, gerida e 
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 66 e seguintes da Lei nº 8.666/93, por 
representantes do CAU/SC (Fiscal do contrato: Alexandre Junckes Jacques - Analista 
Administrativo e Financeiro; Gestor do Contrato: Filipe Lima Rockenbach - Gerente 
Administrativo e Financeiro).  

9.2. Não obstante ao fato de que a empresa CONTRATADA seja a única e exclusiva 
responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, 
sem interferir na plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por preposto designado, podendo para isso: 

9.2.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da 
empresa CONTRATADA que estiver sem uniforme adequado, que embaraçar ou dificultar 
a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 
inconveniente. 

9.2.2. Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para 
comprovar o registro de função profissional. 

9.3. A realização de fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste termo. 

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do 
CAU/SC continuidade do contrato. 

12. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

12.1. No início de cada mês a CONTRATADA deverá emitir fatura referente aos serviços 
prestados no mês imediatamente anterior.   

12.2. Independentemente da quantidade de dias corridos e de dias úteis de cada mês, para 
efeitos de faturamento, será considerado mês comercial de 30 dias, devendo o valor mensal 
ser fixo durante a vigência do contrato, exceto nos meses de início e término do contrato, bem 
como nos meses em que ocorrerem faltas na prestação dos serviços. Nesses casos, o 
faturamento será proporcional ao número de dias corridos em que houver a efetiva prestação 
dos serviços.  
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12.3. O pagamento mensal será realizado em até 20 dias após a entrega da nota fiscal, desde 
que esta esteja regular e tenha recebido o aceite do fiscal do contrato. Caso seja identificada 
alguma irregularidade na nota fiscal que impeça o seu aceite, o prazo de até 20 dias para o 
pagamento será contado a partir da regularização da nota fiscal. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

13.1. As despesas resultantes do contrato celebrado em função deste termo serão suportadas 
pela dotação orçamentária da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio 
Administrativo e Operacional. 

14. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

O contrato terá vigência anual, com possibilidade de prorrogação conforme interesse do 
CAU/SC e de acordo com a legislação vigente. 

 

Florianópolis/SC, 02 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

Isabella Pereira de Sousa 
Assistente Administrativa 

 Alexandre Junckes Jacques 
Analista Administrativo e Financeiro 

 
 
 
 
 

  Filipe Lima Rockenbach 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 
 
 
De acordo: 
 
 
 


