INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALDE PASSA-QUATRO - IMSS
CNPJ: 71.203.822/0001-18 – Tel.: (35) 3371-2163
Site: imss.mg.gov.br – Endereço de e-mail: previp4@gmail.com

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07/2021
1 - OBJETO: “Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de faxina e limpeza semanal das
dependências da Sede do Instituto Municipal de Seguridade Social de Passa Quatro-IMSS.”
2 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação
de serviços de faxina e limpeza semanal das
dependências da Sede do Instituto Municipal de
Seguridade Social de Passa Quatro-IMSS.

1

UN

QTD

MÊS

04

VALOR
UNITÁRIO

VALOR GLOBAL
(valor unitário x 4)

TOTAL GLOBAL
3 – SERVIÇOS:
3.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste
Termo, em conformidade com as disposições da legislação vigente e de suas respectivas alterações ocorridas no
viger da contratação.
3.2. DETALHAMENTO DO SERVIÇO: Para cumprimento integral do objeto da contratação, deverão ser prestados
os seguintes serviços:
•

Limpeza dos vidros da fachada do IMSS;

•

Limpeza dos forros;

•

Limpeza do pavimento inferior: recepção, salas internas, salas de arquivo, banheiro, cozinha, escada
de acesso ao pavimento superior e área de serviço;

•

Limpeza do pavimento superior: sala de arquivo e dois banheiros;

3.3. A limpeza do pavimento inferior deverá ser feita de forma a preservar e não danificar as instalações
subterrâneas de rede e elétrica.
3.4. Os serviços serão prestados na Sede do IMSS 01 (um) dia por semana, com carga horária de 8 horas,
durante o período de vigência contratual.
3.5. Os custos de deslocamento, tributos, encargos sociais, transporte, hospedagem, alimentação, e quaisquer
outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviço do objeto em referência, serão de
responsabilidade da Contratada.
4 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:
4.1. O critério de julgamento será pelo “MENOR PREÇO GLOBAL”
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5 - VIGÊNCIA:
A contratação terá a vigência de 04 (quatro) meses, a contar da data de assinatura do Contrato, e poderá ser
prorrogada, de acordo com o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, desde que devidamente justificada e autorizada
pela autoridade competente.
6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Reduzido: 763
Rubrica Orçamentária: 04.122.0052.6.001.3390.39.00
Especificação: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
Fonte de Recurso: 105
Passa Quatro-MG, 24 de agosto de 2021.

Antonio da Silva Carvalho Costa
Diretor-Presidente
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