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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 
 
Contratação de empresa para executar os serviços de sanitização e desinfecção predial 
das escolas Municipais, e unidades de apoio e veicular da frota Municipal, com forneci-
mento de mão de obra, material, supervisão e fiscalização técnica necessária prestação 
de serviços nas unidades escolares do Município de Capão da Canoa. 

2 – JUSTIFICATIVA 
 
A justificativa da contratação se dá em razão de suprir as ações de prevenção de acordo 

com o plano de trabalho para retorno ás aulas. 

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 
 

Código Descrição Quantidade 

30035265 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Prudente de Morais 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,de 1.587 

metros quadrados. 

55 un 

30035266 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Curtinove 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, de 927 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035267 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Cláudio Mag-

nante 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 2.610 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035268 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Leopoldina Véras 

da Silveira 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,1.814 me-

trosn quadrados. 

55 un 

30035269 Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Medeiros 55 un 
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Fernandes 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 1.659 me-

tros quadrados. 

30035270 

Escola de Ensino Fundamental Prefeito Jorge Dariva 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 2.703 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035271 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Zilpa Mattivi 

de Oliveira 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,1.132 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035272 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero da Silva 

Brogni 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 3.543 me-

tros quadrados 

55 un 

30035273 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Iglessias Minosso 

Ribeiro 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 1.127 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035274 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Iracema Viz-

zotto 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 2.583 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035275 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Moacyr de Araújo 

Pires 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 1.852 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035276 

Escola de Municipal de Ensino Especial Ana Maria Bauer Fe-

licio 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 945 metros 

55 un 
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quadrados. 

30035277 

Escola Municipal de Educação Infantil Carrossel 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 879 metros 

quadrados. 

55 un 

30035278 

Escola Municipal de Educação Infantil Profª Ediane Silveira 

Menoti 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 366 metros 

quadrados. 

55 un 

30035279 

Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Novo 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,637 metros 

quadrados. 

55 un 

30035280 

Escola Municipal de Educação Infantil Recanto dos Baixinhos 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 521 metros 

quadrados. 

55 un 

30035281 

Escola Municipal de Educação Infantil Marieta Ferreira Lessa 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 1.251 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035282 

Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 1.017 me-

tros quadrados. 

55 un 

30035283 

Escola Municipal de Educação Infantil Jardelino Valdemiro 

Novaski 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 835 metros 

quadrados. 

55 un 

30035284 

Escola Municipal de Educação Infantil Profª Adelaide F. de 

Souza 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 441 metros 

quadrados. 

55 un 
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30035285 

Escola Comunitária de Educação Infantil Cantinho da Espe-

rança Pessi 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 145,76 me-

tros quadrados 

55 un 

30035286 

Brinquedoteca Municipal Espaço Fênix 

 Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 406 metros 

quadrados. 

55 un 

30035287 

Centro de apoio Transdisciplinar  

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa, 111 metros 

quadrados. 

55 un 

30035288 

Centro de distribuição Delcy Germano 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,629 metros 

quadrados. 

20 un 

30035289 
Ônibus Escolar de 20 lugares  

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,com 20m² 
200 un 

30035290 
Ônibus Escolar de 53 lugares 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,com 24m² 
200 un 

30035291 
Ônibus Escolar de 10 lugares 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,com 20m² 
200 un 

30035292 
Ônibus Escolar de 17 lugares 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,com 20m² 
200 un 

30035293 
Ônibus Escolar de 23 lugares 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,com 22m² 
200 un 

30035294 
Micro Ônibus Escolar de 10 lugares 

Serviço de sanitização e desinfecção interna e externa,com 14m² 
200 un 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1 a Contratada compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de 

referência; 
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4.2 A Contratada deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus á Contratante. 

4.3 A Contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta 

ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de referência; 

4.4 A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos de qualquer natureza, 

causada a Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo 

de referência isentando a Contratante de todas as reclamações que por ventura possam 

surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de 

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto; 

4.5 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do 

objeto deste Termo de referência qualquer relação de emprego entre a Contratante e os 

empregados da Contratada; 

4.6 a Contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste 

Termo de Referência, tais como salários, encargos previdenciários, trabalhistas, comer-

ciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales transporte, refeição e outros 

benefícios exigidos. A inadimplência da Contratada para com estes encargos, não trans-

fere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

do contrato; 

4.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependências Ca 

Contratante; 

4.8 manter seus funcionários identificados por crachá, quando no recinto da Contratante, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente 

á boa ordem e as normas disciplinares da Contratante. 

4.9 Acatar todas as orientações da Contratante, emanadas pelo fiscal do contrato, sujei-

tando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados 

e atendendo ás reclamações formuladas; 

4.10 utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o regis-

tro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produ-

tos com alteração de características ainda que dentro do prazo de validade. 
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4.11 Cumpri o cronograma e horários de entrega do objeto deste Termo estabelecidos 

pela Contratante. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 Efetuar os pagamentos á Contratada, na forma estabelecida no edital e no Contrato; 

5.2 Rejeitar os serviços que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da Contratante; 

5.3 Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares á execução dos ser-

viços ora contratados; 

5.4 Notificar a Contratada, por escrito de quaisquer irregularidades que venham a ocor-

rer, em função da prestação de serviços; 

5.5 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato. 

 

6 – DA FISCALIZAÇÃO 
6.1 Para execução e fiscalização dos contratos administrativos, e atestar o recebimento 

dos serviços mesmo nas notas fiscais apresentadas, ficam designados os competentes 

servidores: 

- Cátia Cirlene P. Gomes (Ensino Fundamental) 

- Luzia Serra Brehm ( Ensino Infantil) 

- Vanda Rodrigues da Conceição (Ensino Especial) 

- Vanesa Silva Bernardes (unidades de apoio) 

-Carina Pereira Bitencourt Diniz ( Transporte Escolar) 

7 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
7.1 A vigência do contrato será de 10 (dez) meses; 

7.2 O prazo para a execução dos serviços deverá ser realizado imediatamente pela con-

tratada após a emissão da ordem de serviço pela Secretaria de Educação. 

 
Capão da Canoa, 03 de Fevereiro de 2021. 
 

 


