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   TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Administrativo nº 1135/2018 

Unidade/Localidade Unidades do Coren-SP 

Departamento/Gerência/Assessoria GEAD 

Responsável pelo Departamento/Gerência Angela Maria Frandsen 

Matrícula 498 

Responsável pela Solicitação Flávia Regina Nunes de Abreu Marinho 

Matrícula 617 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização preventiva periódica 
em bebedouros e purificadores de água dotados de sistema de refrigeração, com fornecimento de materiais e 
peças, para a unidade Sede e demais unidades localizadas na cidade de São Paulo.  

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O detalhamento completo do objeto segue descrito no Anexo I – Especificações Técnicas.  

GRUPO ÚNICO 

Localidade Item Marca/Modelo Qtde. 
Valor estimado 

unitário 

Valor estimado 
por total de 

equipamentos (1x 
higienização) 

Valor estimado 
por total de 

equipamentos (2x 
higienização) 

Sede 

1 IBBL / FR 600 11 R$ 178,30 R$ 1.961,30 R$ 3.922,60 

2 
Begel / Stille 

Master 
1 R$ 107,39 R$ 107,39 R$ 214,78 

3 Polar / SV3300B 1 R$ 107,15 R$ 107,15 R$ 214,30 

4 
Libell / Stilo 
Hermético 

1 R$ 113,79 R$ 113,79 R$ 227,58 

5 IBBL / GFN 20T 1 R$ 101,59 R$ 101,59 R$ 203,18 

6 IBBL / GFN 2000 1 R$ 101,59 R$ 101,59 R$ 203,18 

Valores estimados parciais R$ 2.492,81 R$ 4.985,62 

Coren-SP 
Educação 

7 IBBL / FR 600 6 R$ 178,30 R$ 1.069,80 R$ 2.139,60 

8 IBBL / 106 GFNI 1 R$ 101,59 R$ 101,59 R$ 203,18 

Valores estimados parciais R$ 1.171,39 R$ 2.342,78 

NAPE Santo 
Amaro 

11 IBBL / FR 600 2 R$ 178,30 R$ 356,60 R$ 713,20 

Valores estimados parciais R$ 356,60 R$ 713,20 

Valor total estimado da contratação: R$ 8.041,60 (oito mil, quarenta e um reais e sessenta 
centavos) 
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3. JUSTIFICATIVA PARA FORMAÇÃO DE GRUPOS  

3.1. Entende-se recomendável a formatação dos serviços em grupo único pelo seguintes motivos:  

I. Individualizar as contratações para o mesmo objeto sobrecarrega a administração pública (no que 
tange à gestão de contratos) e encarece o serviço, enquanto que, se o objeto é composto pelas 3 (três) 
unidades da cidade de São Paulo, os licitantes possuem margem de negociação maior por estarem 
ofertando maior quantidade de serviços de manutenção. 

II. O agrupamento dos itens, por se tratar do mesmo serviço e de unidades no mesmo município, não 
compromete a concorrência entre as empresas. 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA A AVALIAÇÃO DO CUSTO 

4.1. Preços obtidos a partir de pesquisa de mercado efetuada junto a fornecedores do setor. 

4.2. O critério de avaliação das propostas comerciais baseou-se no preço unitário. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas correrão pelo Elemento de Despesa de nº 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 – Serviços Gerais de 
Limpeza e Higienização. 

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

6.1. O objeto deverá ser entregue de forma semestral, isto é, prestado duas vezes ao ano.  

6.2. O serviço deverá ser iniciado em até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento do instrumento 
contratual pela Contratada.   

6.3. O serviço deverá ser prestado nas seguintes localidades: 

 

UNIDADE ENDEREÇO 

Sede Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01331-000 

Coren-SP Educação R. Dona Veridiana, 298, Vila Buarque, São Paulo/SP - CEP 01238-010 

Santo Amaro R. Amador Bueno, 328 - sala 01 – Térreo - Santo Amaro – São Paulo/SP - CEP 04160-010 

6.4. O horário para prestação do serviço deverá ser entre as 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, em 
dias úteis ou conforme determinações estabelecidas pela Contratante, sendo obrigatório o prévio agendamento 
dos serviços. 

6.5. Em caso de objeto prestado inadequadamente ou entregue fora das especificações do Edital e seus 
Anexos ou, ainda, que não surtir os resultados pretendidos com a contratação, a Contratada deverá sanar os 
problemas em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação; 

6.6. Caso algum objeto apresente falha ou vício, inclusive de fabricação, a Contratada deverá efetuar a 
substituição do item no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

7. VIGÊNCIA CONTRATUAL  

7.1. A contratação deverá vigorar por um período de 12 (doze) meses. 
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8. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA EMPRESA 

8.1. Para demonstração da composição de preços, o fornecedor deverá apresentar  a proposta comercial 
preenchida conforme modelo no Anexo II deste Termo. 

9. GARANTIA EXIGIDA PARA O OBJETO 

9.1. Será exigida garantia mínima de 3 (três) meses para as peças fornecidas e de 6 (seis) meses para os 
serviços prestados, a contar da emissão do Atesto de Conformidade, podendo, inclusive, a Contratada oferecer 
garantia adicional. 

10. GARANTIA CONTRATUAL  

10.1. Não há necessidade de exigênca de garantia contratual para esta contratação. 

11. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO 

11.1. Não aplicável ao objeto. 

12. VISITA TÉCNICA (VISTORIA) 

12.1. Não aplicável ao objeto. 

13. AMOSTRA / DEMONSTRAÇÃO / DEGUSTAÇÃO 

13.1. Não requerido para o objeto.  

14. LISTA DE OCORRÊNCIAS, SANÇÕES E MULTAS   

14.1. As seguintes ocorrências, durante a execução contratual, poderão ser objeto de sanção à contratada:  

 

ITEM DESCRIÇÃO AFERIÇÃO GRAU 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais 

Por ocorrência 04 

02 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais 

Por dia e por 
chamado 

03 

03 
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços 
contratados 

Por empregado e 
por dia ** 

01 

04 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização.  
Por serviço e por 
dia ** 

01 

05 
Utilizar produtos fora da especificação ou sem registro junto aos órgãos 
competentes 

Por produto 04 

06 
Dificuldade ou até impossibilidade em contatar a Contratada através dos 
canais de comunicação por ela informados, causando prejuízo ou atraso 
na execução 

Por ocorrência 03 

07 Recorrer em infrações anteriores 
Por item e por 

ocorrência 
** 

08 Deixar de zelar pelas instalações do Coren-SP 
Por item e por dia 
** 

02 

09 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do 
órgão fiscalizador 

Por ocorrência 04 
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ITEM DESCRIÇÃO AFERIÇÃO GRAU 

10 
Não substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou que 
não atenda às necessidades; 

Por ocorrência 03 

11 
Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus 
empregados, quando exigido em lei ou convenção, e de impor 
penalidades àqueles que se negarem a usá-los; 

Por empregado e 
por ocorrência 

01 

12 Deixar de efetuar quaisquer atendimentos nos prazos estipulados Por ocorrência 03 

13 

Atrasar a entrega de documentação complementar ou acessória exigida 

no edital e no instrumento contratual, considerando o prazo previsto ou 

em desacordo ao solicitado. 

Por documento e 

por dia ** 
01 

14 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multa, após reincidência formalmente notificada 
pelo órgão fiscalizador. 

Por ocorrência 03 

Legenda:  

 (**) O grau mensurado será aplicado em dobro em relação à infração cometida. 

 

14.2. As ocorrências listadas no item anterior, serão convertidas em multa conforme a tabela de 
correspondência abaixo:  

 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato 

02 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato 

03 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato 

04 8% (oito por cento) sobre o valor total do Contrato 

15. DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATANTE 

15.1. A Contrantante deverá obrigar-se a:  

15.1.1. Indicar instalações adequadas para utilização dos profissionais da Contratada durante a 
realização dos serviços. 

16. DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATADA 

16.1. A Contratada deverá obrigar-se a:  

16.1.1. Manter seu pessoal portando todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
necessários, bem como luvas e demais equipamentos que garantam a higiene na execução do serviço. 

16.1.2. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a 
não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. 

16.1.3. Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e ambientalmente 
recomendadas quando da realização de atividades com produtos químicos controlados e demais 
produtos, quer seja em qualidade, em quantidade ou em destinação. Tais atividades são de inteira 
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responsabilidade da Contratada, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores. 

16.1.4. A Contratada deverá apresentar em até 7 (sete) dias úteis, após o término de cada serviço, 
relatório dos serviços prestados do mês de referência, especificando as quantidades e os tipos de 
equipamentos higienizados e outras informações pertinentes, devidamente assinado pelo responsável 
do Contratado. 

17. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

17.1. A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade de manutenção da boa qualidade da água 
dos bebedouros de galão e purificadores, tendo em vista a potabilidade da água para consumo por parte dos 
colaboradores e demais usuários do Coren-SP, bem como pelo cumprimento dos postulados legais quanto às 
normas e padrões da água para consumo, em especial a Portaria CVS nº 5, de 09 de abril de 2013, aplicada ao 
setor de alimentos. 

17.2. A regulamentação citada orienta que a higienização dos reservatórios deve ser feita através de 
metodologias oficiais para higiene (lavagem e desinfecção), em intervalos máximos de 06 (seis) meses, sendo 
este período igualmente indicado pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 

17.3. Cabe ressaltar que o Coren-SP não dispõe de mão-de-obra qualificada para realizar os serviços objeto 
deste processo.  

18. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 

18.1. Fornecer água de qualidade, evitando possíveis danos à saúde de todos os usuários das unidades do 
Coren-SP. 

19. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E PELO RECEBIMENTO 
DEFINITIVO/MENSAL DO OBJETO 

19.1. Gerência Administrativa e Logística Operacional (GEAD) - telefone (11) 3225-6338 - endereço eletrônico 
manutencao.predial@coren-sp.gov.br.  

São Paulo, 03 de dezembro de 2018. 

Responsável pela solicitação: 
 

 

 

 

______________________________________ 

Flávia Regina Nunes de Abreu Marinho 

Responsável pelo Departamento/Gerência: 
 

 

 

 

______________________________________ 

Angela Maria Frandsen 

 

Conferido pela Área Técnica: 
 
 
 
 

______________________________________ 

Viviane Vanessa de Sousa 

Validado pela Gerência de Compras e Contratos: 
 

 
 
 

____________________ 
Setor de Cotação e 

Contratação (GCC/SCC) 

 
 
 

___________________ 
Setor de Administração de 

Contratos (GCC/SAC) 

FINALIZAÇÃO GCC/SCC: R.S.O. em  21/08/2018 
REVISÃO GCC/SCC: H.P.S. em 21/08/2018 
REVISÃO GEAD:  em 29/08/2018 
REVISÃO GCC/SAC: em 03/12/2018. 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O presente objeto contempla a seguinte especificação técnica: 

1. Troca obrigatória de todas peças e/ou partes dos equipamentos que mantém contato com a água e estão 
sujeitas à contaminação, no decorrer do tempo, por micro-organismos contidos na própria água que se fixam 
nessas peças e/ou partes, tais como (mas não se restringindo apenas a elas): 

 Torneiras – água gelada e água natural; 

 Mangueiras; 

 Funil-separador; 

 Vazadores; 

 Conectores/niples; 

 Filtro (refil) para purificador de água; 

 Demais peças afetadas; 

2. Troca de peças e/ou partes dos equipamentos que se encontrem danificadas, avariadas ou em mau 
funcionamento. 

3. Todas as peças e/ou partes instaladas pela Contratada deverão ser compatíveis e adequadas com os 
modelos dos equipamentos descritos. 

4. Assepsia interna e externa dos equipamentos com produtos adequados. 

5. Limpeza e higienização dos reservatórios de água usando uma solução bactericida, que vise a remoção de 
biofilmes, evitando o entupimento de dutos e contaminações microbiológicas. 

6. Os equipamentos não devem ser limpos com jatos d’água, esponjas abrasivas ou produtos que deixem 
gosto na água ao fazer a limpeza. 

7. Eliminação de eventuais vazamentos de água, com a utilização de materiais necessários para o conserto 
(vedantes). 

8. Verificação dos sistemas elétrico, hidráulico e de refrigeração. 

9. A higienização deverá ser realizada por profissional qualificado. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Empresa: 
CNPJ: 
 

    

Localidade Marca/Modelo Qtde. 
Valor 

unitário* 

Valor por total 
de 

equipamentos 
(1x higienização) 

Valor por total 
de 

equipamentos 
(2x higienização) 

Sede 

IBBL / FR 600 11   
  Begel / Stille Master 1   
  Polar / SV3300B 1   
  Libell / Stilo Hermético 1   
  IBBL / GFN 20T 1   
  IBBL / GFN 2000 1   
  Valor total da unidade  

  Coren-SP 
Educação 

IBBL / FR 600 6   
  IBBL / 106 GFNI 1   
  Valor total da unidade  

  NAPE Santo 
Amaro 

IBBL / FR 600 2   
  

Valor total da unidade  

  
VALOR TOTAL 

 

* O valor unitário inclui mão de obra, insumos (torneiras, mangueiras, funil-separador, vazadores, conectores, filtro e 
outras peças), despesas administrativas (incluindo a visita), lucro e todos os tributos e impostos correspondentes. 

 

 

 


