
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

Comissão de Licitação 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços Continuados de: Coleta de Resíduos 

Sólidos; condução de veículos e Entrega de Material; Conservação e Limpeza em Ambiente 

escolar; Conservação e Limpeza em Ambiente escolar; Conservação e Limpeza em Geral e  

Recepção e Portaria para Atender a Demanda das Secretarias  Solicitante que compõem o 

referido termo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo. 

 

2. DEMANDA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

 

Item Descrição Dos Serviços Escala turno educação Infraestrutura administração saúde total 

1 

Serviço de coleta de Resíduos Sólidos - 

funcionários para realizar tais serviços do 

tipo: Limpar vias públicas, cletar lixo 

doméstico e entulhos em vias e depositar 

nos caminhões coletores, transportar o lixo 

coletado até o destino e outras atividades 

fins 

40h/ 

semana 
Diurno   90     90 

2 

Serviço de condução de veículos e Entrega 

de Material - Estima-se a disponibilidade 

pelo CONTRADO de 23 - funcionários para 

realizar tais serviços do tipo: Conduzir 

veículo leves e Ônibus, transportando 

pessoas e cargas. 

40h/ 

semana 
Diurno 8     7 15 

3 

Serviço de Conservação e Limpeza em 

Ambiente escolar -  Estima-se a 

disponibilidade pelo CONTRADO de 206 - 

funcionários para realizar tais serviços do 

tipo: roçar, capinar, aparar grama, cavar, 

escavar, lavar pisos, varrer pisos, calçadas, 

plantar pequenas mudas, adubar, recolher 

entulhos, lavar caixas d´água, limpar calhas, 

descarregar cargas e outros serviços afins. 

Área Interna: lavar louças,  fazer e servir 

café e lanches, varrer  e passar pano em 

pisos, lavar pisos, remover poeira de 

móveis, aparelhos elétricos e janelas, lavar 

e desinfetar banheiros, remover capachos e 

tapetes, limpar portas e divisórias,  

remover e acondicionar adequadamente o 

lixo a ser coletado, abastecer os banheiros 

de papel higiênico, limpar tetos e 

corrimãos, limpar e abastecer bebedouros, 

retirar filtros de aparelhos de ar 

condicionado  e outros serviços afins 

40h/ 

semana 
Diurno 168       168 
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4 

Serviço de Conservação e Limpeza em Geral 

- : Estima-se a disponibilidade pelo 

CONTRADO de 98 - funcionários para 

realizar tais serviços do tipo: roçar, 

capinar, aparar grama, cavar, escavar, lavar 

pisos, varrer pisos, calçadas, plantar 

pequenas mudas, adubar, recolher entulhos, 

lavar caixas d´água, limpar calhas, 

descarregar cargas e outros serviços afins. 

Área Interna: lavar louças,  fazer e servir 

café e lanches, varrer  e passar pano em 

pisos, lavar pisos, remover poeira de 

móveis, aparelhos elétricos e janelas, lavar 

e desinfetar banheiros, remover capachos e 

tapetes, limpar portas e divisórias,  

remover e acondicionar adequadamente o 

lixo a ser coletado, abastecer os banheiros 

de papel higiênico, limpar tetos e 

corrimãos, limpar e abastecer bebedouros, 

retirar filtros de aparelhos de ar 

condicionado  e outros serviços afins 

40h/ 

semana 
Diurno 10 40 12 22 84 

5 

Serviço de Recepção e Portaria - 

Recepcionar e controlar o acesso de 

visitantes e usuários dos serviços; orientar 

e prestar informações sobre o 

funcionamento dos serviços oferecidos no 

sue posto de serviço; distribuir fichas de 

controle de atendimento; realizar cadastro 

e fichas de atendimentos; ter em mão 

nomes, horários de atendimento e controle 

da escala de serviço de protocolo em geral; 

atendimento telefônico e fornecimento de 

informações; receber, buscar, levar e 

distribuir internamente documentos, 

períodicos e correspondências; auxiliar na 

organização do ambiente de trabalho; 

conferir e passar para o substituto a 

relação de objetos sob sua guarda, 

organizar documentos recebidos e registra-

los nos sistemas próprios; fornecer 

informações acerca de andamento de 

processos e documentos, diretamente nos 

balcões de atendimento ou por telefone; 

efetuar recepção, triagem, cadastramento 

e fluxo (elaboração de guias de 

encaminhamento) de documentos e 

processos; registrar, em sistema próprio, 

dados que possibilitem o controle de 

remessa ou de distribuição de documentos 

e expedientes; acondicionar e organizar 

documentos e expedientes para 

distribuição interna e externa de 

documentos, correspondências e 

encomendas, com a realização de controles, 

realizar outras atividades de mesma 

natureza profissional e grau de 

complexidade sempre com simpatia, 

cordialidade ética e responsabilidade  

40h/ 

semana 
Diurno       35 35 
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6 

Serviço de Vigilância Patrimonial - Vigiar, 

guardar e zelar pela integridade e 

segurança do patrimônio e pessoas. Vigiar 

para inibir tentativas de crime (roubo, 

furto ou dano) anotar irregularidades e 

ocorrências constatadas durante os turnos 

de serviços e comunicar imediatamente ao 

superior hierárquico. Controlar  o acesso e 

orientar visitantes, abrir e fechar portões 

para saída e entrada de veículos, fazer 

rondas e vistorias constantes. Vistoriar 

todas as dependências para verificar 

aparelhos e luzes acesas, janelas e portas 

abertas após o expediente. 

40h/ 

semana 
Diurno 30     5 35 

 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

3.1.1. A abertura de processo licitatório tem como objetivo contratar empresa 

especializada na  prestação  de serviços de  limpeza e conservação predial, 

considerados essenciais ao desenvolvimento das atividades  meio e fim da  

Secretaria Municipal de Administração de são Miguel do Guamá, com a finalidade de  

manter os ambientes de trabalho e as instalações do Complexo Administrativo, dos 

mercados e cemitérios permanentemente limpos e saudáveis,  proporcionando ao 

público interno e externo condições  de higiene e conforto, além da manutenção e 

conservação dos mesmos. A contratação pretendida faz-se necessária em virtude 

da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA, não dispor em seu quadro de 

pessoal permanente de mão de obra suficiente para atender à necessidade  diária 

de limpeza e conservação do patrimônio público, além de oferecer condições de 

higiene e salubridade aos servidores, contribuintes e demais cidadãos que 

frequentam as instalações do Complexo Administrativo da Prefeitura Municipal de 

São Miguel do Guamá e demais órgãos. Desta forma, a contratação dos serviços é 

de suma importância para o bom funcionamento dos referidos ambientes e espaços 

de prestação adequada do serviço público à população guamaense e em observância 

aos princípios da economicidade e eficiência e do elevado padrão na satisfação do 

interesse público. Pelo exposto afirmamos que tal procedimento é imprescindível 

para o andamento das atividades precípuas da Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guamá; 
 

3.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

3.2.1. A contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços terceirizados 

justifica-se em razão da grande demanda de serviços administrativos na Secretaria 

Municipal de Educação e suas 84 (oitenta e quatro) Unidades Escolares de Educação 

Infantil e Fundamental, considerados essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos 

de gestão, que tem por objetivo manter a qualidade do trabalho proporcionando ao 

público interno e externo o bem estar, assim como, a conservação e manutenção dos 

bens públicos. Tendo em vista que a reduzida força de trabalho, é visível a carência 

de profissionais para executar atividades auxiliares, como atendimentos na 

recepção, secretaria, entrega e arquivamento de documentação, transporte de 

materiais e outros conforme termo de referência em anexo; 
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3.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

3.3.1. A abertura de processo licitatório tem como objetivo contratar empresa 

especializada na prestação de serviços de limpeza Urbana, Coleta de Resíduos 

Sólidos e Limpeza e Conservação predial, serviços considerados essenciais ao 

desenvolvimento das atividades meio e fim da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de São Miguel do Guamá.: 1- Serviços de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares e entulhos, limpeza de vias públicas com varrição, capinação e 

desobstrução de valas, canais e bueiros, bem como, a limpeza e conservação de 

prédios em geral. Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares deverão ter 

a garantia de que serão ser removidos e manejados de forma apropriada, 

observando os parâmetros da política municipal de gerenciamento de resíduos 

sólidos visando  a qualidade dos serviços prestados à coletividade. 2- Serviços de 

limpeza e conservação dos prédios que tem como objetivo manter os ambientes de 

trabalho permanentemente limpos e saudáveis, proporcionando ao público interno e 

externo condições de higiene e conforto, além da manutenção e conservação dos 

prédios públicos, em caráter permanente. A contratação pretendida faz-se 

necessária em virtude da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá-PA, não 

dispor em seu quadro de pessoal permanente de mão de obra suficiente para 

atender à necessidade  diária de coleta de resíduos sólidos,  limpeza urbana  e 

conservação predial, além de oferecer condições de higiene e salubridade aos 

servidores, contribuintes e demais cidadãos que frequentam as instalações da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,  da Garagem em geral, as vias 

públicas e demais unidades ligadas a Secretaria . 

 

3.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.4.1. A abertura do Processo licitatório tem como objetivo contratar empresa 

especializada na prestação de serviços terceirizados para apoio na rotina 

administrativa, considerados essênciais para a realização das atividades da 

Secretaria de Saúde. A contratação justifica-se pelo fato da Secretaria não dispor 

em seu quadro de pessoal permanente, mão de obra suficiente para atender à 

necessidade diária e crescente dos serviços oferecidos nas instalações do prédio da 

Secretaria, do Hospital Municipal, das unidades básicas e demais serviços de Saúde 

disponíveis no Município, considerando-se a grande demanda de tarefas 

administrativas que são apoio e meio para a realização das atividades fins desta 

secretaria, ressaltamos que é imprescindível a contratação de mão de obra 

qualificada para atender as necessidades do público alvo e desenvolver um bom 

trabalho para a evolução dos serviços e cumprimento das metas propostas no Plano 

Municipal de Saúde do Município. 

 

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO 

4.1. Secretaria Municipal de Educaçao; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria 

Municipal de Agricultura; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de 

Infraestrutura; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Trabalho 

e Assistência Social. 

 

5. VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o 
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limite de 60 (sessenta) meses. 

5.2. A execução contratual terá início a partir da emissão da ordem de serviço. 

 

6. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Secretaria de Administração. 

 

 

São Miguel do Guamá, 25 de outubro de 2019 

 

 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Antonio Carlos Amaro Costa 

Secretaria Municipal de Administração 

Deusirene M da Costa 

  

  

Secretaria Municipal de Saúde 

Leidivane Borges dos Santos 

Secretario Municipal de Educação 

Deusimar Dantas de Lira 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 

a) CONTRATANTE: Prefeitura Municipal e Secretarias; 

b) CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será 

adjudicado o objeto desta licitação, após a assinatura do contrato; 

c) FISCALIZAÇÃO: Servidor(es) designado(s) formalmente para representar a 

CONTRATANTE, responsável(eis) pela fiscalização dos serviços. 

 

2. PREPOSTO 

2.1. A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que 

for necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e do 

documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

2.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até 5 (cinco) dias 

úteis após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados 

para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das 

principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais 

assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua 

competência. 

2.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 

prestados. 

2.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

 

3. FORNECIMENTO DE UNIFORMES 

3.1. A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais indicados apresentem- se no 

local de prestação dos serviços trajando uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os 

uniformes deverão ser aprovados previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE e conter 

as características básicas – Especificações Técnicas dos Serviços. 

3.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a 

contar do início da prestação dos serviços. 

3.3. A quantidade de itens dos uniformes estimada refere-se ao previsto para o período de um ano, 

porém, deverá ser fornecida a metade a cada seis meses, exceto para eventual item com 

quantidade anual igual a 1 (um), que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no 

início de cada período prorrogado, se houver. 

3.4. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da 

CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às 

especificações. 

3.5. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, 

modelo, desde que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO. 

3.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja 

cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

3.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho. 

3.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos 

novos. 
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