O contrato de limpeza abrange os profissionais de limpeza, encarregados de equipes e
jardineiros.
Limpeza – Auxiliares de serviços gerais
Aos auxiliares de serviços gerais cabe:
·Realizar serviços de higiene e limpeza, coleta de lixo, varrições e lavagens;
·Limpar vidros de janelas e fachadas de edifícios;
·Movimentar, quando necessário à limpeza, os móveis, os utensílios, os materiais e
os equipamentos nas dependências de edificações;
·Engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos e janelas de ferro;
·Controlar atividades de conservação e trabalhar seguindo normas de segurança,
higiene e qualidade.
Limpeza – Encarregados de equipes
Aos encarregados de equipes cabe:
·Acompanhar e coordenar a execução dos serviços contratados, controlando os materiais de
limpeza e higiene fornecidos pela Contratada, bem como estabelecendo sua distribuição;
·Solicitar à Contratada o fornecimento dos materiais de limpeza e higiene, nos
quantitativos necessários à reposição de um estoque mínimo à execução dos serviços;
·Planejar rotinas de trabalho, supervisionando e chefiando diretamente a equipe de trabalho;
·Verificar a limpeza, a higiene e a manutenção de instalações, equipamentos e objetos;
·Avaliar o desempenho de funcionários e a execução do serviço;
·Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano, seguindo normas de
segurança, higiene e qualidade.
Jardineiros
Aos jardineiros cabe:
· Regar e adubar canteiros, flores e vasos;
· Preparar mudas de plantas;
· Cuidar dos viveiros;
· Preparar a terra para receber mudas;
· Fazer mudança de plantas entre canteiros;
· Plantar mudas fornecidas pelo contratante;
· Fazer a monda para eliminar invasoras dos canteiros e vasos;
· Limpar canteiros e vasos;
· Combater pragas;
· Realizar poda sanitária e ornamental de plantas e arbustos;
·Realizar roçagem, capina e corte de grama;
·Manusear e operar roçadeira e serra elétrica na poda de árvores, arbustos etc.
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Prestação de serviços por empreitada

Como solicitar aumento de efetivo de auxiliares de serviços gerais?
Encaminhar solicitação de ampliação do efetivo contratado através do e-mail
diafo.sefip@tjrj.jus.br ou através dos telefones (21) 3133-7667 / 7664 / 7670.
Como solicitar a substituição de auxiliar de serviços gerais nos casos de licença médica e
demissão?
Encaminhar solicitação de cobertura do efetivo contratado para a realização da limpeza
através do e-mail à diafo.sefip@tjrj.jus.br ou através dos telefones (21) 3133-7667 / 7664 /
7670.
Existe algum documento por meio do qual as Direções dos Fóruns possam expor suas
opiniões a respeito dos serviços prestados pelos auxiliares de serviços gerais?
O Boletim de Controle de Contrato (BCC) é o documento de referência para o Resumo de
Satisfação, que é a base para a elaboração do indicador de desempenho da prestação de
serviço.
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