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TERMO DE REFERÊNCIA PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

LIMPEZAS GERAIS. 

 OBJETO 

O presente documento tem por finalidade estabelecer diretrizes gerais e específicas a 
serem seguidas para a contratação de empresa especializada em Serviços de limpeza 
de escritórios, incluindo: vidros, fachadas de vidro, salas administrativas, seus 
respectivos banheiros, pátio interno, calçadas internas, estacionamento e calçada 
externa. 

 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Limpeza de espaços de escritório, contemplando banheiros, salas administrativas em 
geral, paredes, fachada de vidro, janelas de vidro, portas, mobiliários e piso; 

Limpeza de varandas com mobiliário, áreas externas de circulação com cobertura e 
sem; 

Varrição e lavagem de áreas externas e estacionamento, incluindo soprador de folhas e 
lavagem periódica; 

 LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC 
Unidade 01 - PONTO DE ENCONTRO SESC PANTANAL - PESP, localizado na 
Avenida Presidente Arthur Bernardes – Várzea Grande Shopping, S/N, Lote: 01/15 – 
QD 02 Lote 01/18 – QD 03 E 02A - Município: Várzea Grande/MT - CEP: 78.125-100. 

Unidade 02 – SESC BASE ADMINISTRATIVA, localizada na Avenida Filinto Muller, 
218 – Jardim Aeroporto - Várzea Grande – MT – Em frente ao Várzea Grande 
Shopping   

Contratada: ............................ 
Acompanhamento/fiscal: ...................... 
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 SERVIÇO A SER EXECUTADO  

O serviço de limpeza dos espaços deverá contemplar a limpeza fina 360 graus:  
Teto, parede, mobília, rodapés e piso nas áreas internas e externas.  

 Limpeza diária e contínua, sendo limpeza fina (Limpeza fina compreende em 
limpeza detalhista dos espaços); 

 Manutenção da limpeza diária com recolhimento de lixo e outra eventualidade 
que ocorrer durante o dia; 

 Produtos químicos, utensílios de limpeza e maquinário por conta da 
CONTRATANTE; 

 Dispenser e material químico ou de celulose para os dispenser por conta da 
CONTRATANTE; 

 Serviço de varrição e uso de soprador para folhas do pátio de estacionamento e 
pátio interno.  

 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

 Todos os custos com alimentação, uniformes, transporte, salários, encargos 
trabalhistas e EPI’s são por conta e responsabilidade da CONTRATADA 

 Prestadores de serviço da CONTRATADA deve apresentar -se devidamente 
uniformizado, crachá e EPI completo para o exercício da função;

 Apresentar plano de trabalho, considerando a rotina do local. Apresentar 
alternativas de melhor horário para a execução das tarefas;

 Apresentar plano de faxina mensal
 Comparecer ao local e fiscalizar a qualidade dos serviços apresentados

 CONSIDERAÇÃO  

 Antes da entrega do orçamento, a empresa candidata a execução dos serviços 
deverá fazer medição e reconhecimento das áreas pessoalmente, agendando 
previamente a visita para que esta seja acompanhada e assim poder tirar todas 
as dúvidas para a construção de sua planilha orçamentária. 


