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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº.28668/2020 - 10 

 

 

 

1. OBJETO 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação de 

serviços de copeiragem, na instalação da sede do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Municipais de Santos – IPREVSANTOS conforme 

previsto neste Termo de Referência. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
A presente contratação faz-se necessária, visto que o Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos - IPREVSANTOS não 

dispõe, no seu quadro funcional, pessoal específico para a prestação deste tipo de 

serviço, sendo necessária, portanto, a contratação. 

 

 

3. POSTO DE SERVIÇO 

 
3.1 Para a execução dos serviços deve ser considerado 01 (um) posto de serviço, 

de segunda a sexta - feira, conforme discriminado na relação abaixo: 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO Horário Qtd. Valor Valot total anual 
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unitário 

mensal 

(R$) 

(12 meses) 

(R$) 

 

1 

Prestação de 
serviços: Área de 

atendimento: 
Copeira 40 

(quarenta) horas 
semanais, conforme 
escala, atuação no 
IPREVSANTOS. 

08h00 às 18h00 
 

01 

 

 
 

 

3.2 A contratada manterá a quantidade de profissionais necessários para o 

funcionamento ininterrupto do posto, inclusive nos horários de almoço. 

 

3.3 Perfil do Profissional Copeiro 

 

a) Possuir no mínimo ensino fundamental; 

b) Possuir experiência mínima conforme legislação vigente. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 Preparar e servir o café, nos horários determinados pela Coordenadoria 

Administrativa e em Eventos promovidos pelo IPREVSANTOS; 

 

4.2 – Servir café, leite, água, suco, chá e outros produtos pertinentes para o 

Senhor Presidente do IPREVSANTOS, Chefes de Departamento, Coordenadores 

e Assessoria da Presidência, quando for o caso, nos horários determinados e nas 

ocasiões solicitadas; 
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4.3 -Na ocorrência de Eventos, os detalhes do serviço serão definidos pela 

Presidência do IPREVSANTOS através de sua Assessoria ou pelo Coordenador 

Administrativo do Instituto.  

 

4.4 Estima-se que os serviços serão prestados, diariamente, para atendimento ao 

número estimado de 40 (quarenta) pessoas, considerando-se servidores, 

estagiários, visitantes e empregados de empresas terceirizadas. 

 

5. LOCAL, REGIME E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

5.1 Os serviços efetivamente contratados deverão ser iniciados em até 03  (três) 

dias após a expedição da Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo a 

partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via e-mail 

ou outro meio hábil, devendo ser executados junto a nova sede do 

IPREVSANTOS,  na Rua Amador Bueno, nº 223/225 - Centro - Santos/SP. 

 

5.2  Os Serviços serão executados no edifício Sede do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos - IPREVSANTOS, situado 

na Rua Amador Bueno, nº 223/225 - Centro - Santos/SP. 

 

5.3  A escala de trabalho poderá ser ajustada, conforme a necessidade da 

Administração. 

 

6. MATERIAL/PRODUTO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

6.1 – Na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência os materiais e 

equipamentos necessários serão fornecidos pelo IPREVSANTOS; 
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6.2 – A contratada poderá oferecer, se entender necessário e às suas expensas, não 

onerando de forma alguma o contrato, equipamentos que julgar convenientes para 

a perfeita execução dos serviços ou então solicitá-los à Coordenadoria 

Administrativa do IPREVSANTOS, que submeterá a proposta à autoridade 

competente para a decisão. 

 

7. OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS DA CONTRATADA 

 

7.1 – Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado; 

 

7.2– Fornecer aos seus empregados uniformes e crachá de identificação, de uso 

obrigatório para acesso às dependências do IPREVSANTOS; 

 

7.3 – Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade, mencionando 

os respectivos endereços residenciais, comunicando qualquer alteração. 

 

7.4 – Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados 

necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, 

inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na 

legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência de sua condição de 

empregadora, sem qualquer solidariedade por parte do IPREVSANTOS. 

 

7.5 – Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social, bem como as 

Convenções Coletivas das categorias abrangidas neste Contrato; 

 

7.6 – Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na 

admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os 

exames médicos exigidos. 
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7.7 – Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução dos 

serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 

falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecendo às disposições da 

legislação trabalhista vigente. 

 

7.8 – Atender de imediato as solicitações quanto às substituições de empregados, 

considerados inadequados para a execução dos serviços. 

 

7.9 – Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos seus empregados 

e apresentar relatórios mensais de frequência. 

 

7.10 – Relatar toda e qualquer irregularidade observada no local de execução dos 

serviços. 

 

7.11  Apresentar, mensalmente, juntamente com as faturas relativas aos serviços 

executados, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS, referentes aos 

seus empregados, em atividade nas dependências do TCESP, sem os quais não 

serão liberados os pagamentos das referidas faturas. 

 

7.12 Assinar o Termo de Recebimento dos equipamentos e utensílios colocados à 

disposição pelo IPREVSANTOS para a execução dos serviços. 

 

7.13 - Requisitar semanalmente os materiais de consumo necessários para a 

execução dos serviços junto ao IPREVSANTOS 

 

7.14 – Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, 

causados ao IPREVSANTOS ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados 
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em atividade nas dependências do IPREVSANTOS, desde que comprovada a 

responsabilidade, nos termos do artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.15 – A Contratada poderá oferecer, às suas expensas, não onerando de forma 

alguma o contrato, equipamentos que julgar convenientes para a perfeita execução 

dos serviços ou solicitá-los à Coordenadoria Administrativa, que submeterá a 

proposta à autoridade competente para a decisão. 

 

7.16 – Providenciar para que todos os seus empregados, em atividades cumpram 

as normas internas relativas à segurança dos locais onde serão executados os 

serviços. 

 

7.17 – Providenciar para que todos os seus empregados em atividade, mantenham 

a disciplina nos locais de execução dos serviços, promovendo a substituição, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação, de qualquer 

empregado considerado com conduta inconveniente. 

 

7.18 – Manter os utensílios de copa devidamente higienizados, com a esterilização 

das xícaras, copos e colheres, toda vez que forem utilizados. 

 

7.19 – Promover a conservação, asseio e limpeza de utensílios de copa, 

equipamento e instalações. 

 

7.20 – Manter atendimento ininterrupto dos serviços no horário indicado no item 

3.1 deste Termo de Referência. 

 

7.21 – Declarar, expressamente, em termo próprio, o recebimento das instalações, 

utensílios e equipamentos de propriedade do IPREVSANTOS, discriminados no 
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INVENTÁRIO DE BENS E EQUIPAMENTOS, a ser entregue e conferido, 

quando do início dos serviços. 

 

7.22 – Utilizar os equipamentos, utensílios, materiais de consumo e instalações 

cedidas pelo IPREVSANTOS exclusivamente no cumprimento do objeto 

pactuado; 

 

7.22.1 – A guarda e correta utilização de materiais de consumo, bem como a 

conservação dos equipamentos, utensílios e instalações é de reponsabilidade da 

Contratada; 

 

7.22.2 – Quando verificada pela Contratada a necessidade manutenção ou 

substituição de utensílios, equipamentos ou instalações, esta deve ser comunicada 

de imediato à Coordenadoria Administrativa, que irá apurar a sua real necessidade 

e causas; 

 

7.23 – Repor, com qualificação idêntica ou semelhante, o bem patrimonial 

desaparecido ou com defeito insanável, decorrente do uso inadequado ou por  

incúria em sua conservação, que esteja sob sua guarda e responsabilidade. 

 

RUI SÉRGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR 
PRESIDENTE 

IPREVSANTOS 
 

 

DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 
PRESIDENTE - COMLIC 

IPREVSANTOS 
 

 

THIAGO SILVERIO DE SOUZA 
PREGOEIRO 
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