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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, de controle sanitário integrado de vetores (insetos que 

transmitem determinadas doenças como leptospirose, febre maculosa, micoplasma, bernes) e 

pragas urbanas tais como formigas, mosquitos, carrapatos, traças, pulgas, aranhas, baratas, 

escorpiões, roedores e cupins, englobando desinsetização, desratização e descupinização, com 

o fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas 

necessárias, nos prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educação do Paulista, conforme 

abaixo: 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DETALHADA 
UNID. Aplicação 

Metragem 

das 

Edificações 

Quant Para 

Calculo (A) 

VALOR 

M2 (B) 

V. TOTAL POR 

APLICAÇÃO 

(AxB) 

1 

Controle sanitário integrado 

contra insetos 

(desinsetização) . 

m2 Trimestral 88.544,70 265.634,10 0,49 130.160,71 

2 

Controle sanitário integrado 

para Combate a 

ESCORPIÕES e RATOS 

(desratização). 

m2 Trimestral 88.544,70 265.634,10 0,49 130.160,71 

3 

Controle sanitário integrado 

contra cupins 

(descupinização). 

m2 Semestral 88.544,70 177.089,40 0,49 86.773,81 

Valor Estimado Total Anual 347.095,22 

1.2 Os serviços serão prestados nos 63 (sessenta e três) prédios vinculados a Secretaria de 

Educação do Município do Paulista/PE, conforme anexo I. 

1.3 A Contratada deverá efetuar os serviços de acordo com as especificações abaixo: 

1.3.1 Os serviços de DEDETIZAÇÃO consistem na aplicação de produtos químicos nas 

áreas internas e externas dos imóveis relacionados no Anexo I deste documento, com as 

seguintes características: incolor, inodoro e inofensivo à saúde humana, eficaz à prevenção, ao 

combate e ao extermínio de insetos rasteiros e voadores, ao combate a formigas, mosquitos, 

baratas, aracnídeos e insetos de um modo geral, com aplicação de iscas atrativas quando 

necessário. A aplicação de inseticidas, repelentes e desinfetantes contra insetos rasteiros e 

voadores pode ser efetuada pelo sistema de micropulverização central e linear em spray, gel ou 

massinha, todos com a composição química de domissanitário e outras técnicas que não 

causem danos à saúde humana; 
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1.3.2 Os serviços de DESRATIZAÇÃO consistem na aplicação de produtos químicos, iscas 

e armadilhas estratégicas nas áreas internas e externas dos imóveis relacionados no Anexo I 

deste documento, com objetivo de prevenir, combater e exterminar roedores, tais como: 

ratazanas (ratus norvegicos), rato de telhado (rattus-rattus), camundongos(mus-musculus) e 

outros. A aplicação pode ser feita por meio de iscas parafinadas, iscas granuladas, iscas 

cereais, pó de contato, armadilhas adesivas e outras técnicas pouco agressivas à saúde humana. 

Os produtos raticidas nas formulações de iscas granuladas, parafinadas e pó de contato devem 

ser sempre aplicados mediante um recipiente denominado posto de visita e/ou cocho para 

maior segurança. 

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Justifica-se a contratação de empresa especializada para os referidos serviços, através 

do controle de vetores e pragas urbanas como: ratos, formigas, baratas, escorpiões, pulgas, 

carrapatos, moscas, mosquitos, traças, aracnídeos e demais pragas que possam causar algum 

dano ao patrimônio e aos usuários das edificações vinculadas a Secretaria de Educação do 

Município do Paulista/PE. A realização dos serviços de dedetização é necessária para garantir 

a proteção e qualidade de vida no ambiente de trabalho e ensino para toda comunidade, uma 

vez que diversas enfermidades podem ser transmitidas através do contato com insetos e 

roedores contaminados. Além da proteção dos bens do Patrimônio. 

2.2 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum e enquadram-se nos pressupostos 

do Decreto n° 9.507, de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes 

às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

2.2. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 

Unitário por Item. 

2.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze meses), podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 

8.666, de 1993. 

3. REFERÊNCIA LEGAL 

3.1 Para subsidiar o presente estudo técnico foi realizada consulta na legislação vigente, 

distribuída em Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Instruções Normativas e Legislação 

complementar estadual e municipal, conforme abaixo: 

LEIS: 

 LEI Nº 12.740 – 08/12/2012 – DOU DE 10/12/2012 – Altera o art. 193 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de redefinir os critérios para 

caracterização das atividades ou operações perigosas, e revoga a Lei nº 7.369/85; 

 LEI Nº 9.605 – 12/02/1998 – DOU DE 13/02/1998 – Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

 LEI Nº 8.666 – 21/06/1993 - DOU DE 22/6/1993 – Institui normas para licitações e 

contratos da 
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 Administração Pública; 

 LEI Nº 6.514 – 22/12/77 – DOU DE 23/12/77 – Altera o Capítulo V do Titulo II da 

Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá 

outras providências; 

 LEI Nº 6.437 – 20/08/1977 – DOU DE 24/08/1977 – Configura infrações à 

legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

 LEI Nº 6.360 – 23/09/1976 – DOU DE 24/09/1976 – Dispõe sobre a Vigilância 

Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e 

Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos; 

 LEI Nº 5.197 – 03/01/1967 – DOU DE 05/01/1967 – Dispõe sobre a proteção à 

fauna e dá outras providências 

DECRETOS 

 DECRETO Nº 8.077 – 14/08/2013 – DOU DE 14/08/2013 – Regulamenta as 

condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o 

registro, controle e monitoramento dos produtos de que trata a Lei nº 6.360/1976. 

RESOLUÇÕES 

 RESOLUÇÃO RDC Nº 20 – 12/05/2010 – DOU DE 13/05/2010 – Dá nova 

redação ao disposto no Art. 9º, da RDC nº 52 

 RESOLUÇÃO RDC N 622 – 09/03/2022 – DOU DE 16/03/2022 – Dispõe sobre o 

funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de 

vetores e pragas urbanas e dá outras providências. 

PORTARIAS 

 PORTARIA Nº 518 – 04/04/2003 – DOU DE 07/04/2003 – Dispõe sobre atividades 

de risco em potencial concernentes a radiações ionizantes ou substâncias radioativas 

contidas no "Quadro de Atividades e Operações Perigosas", aprovado pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear 

 PORTARIA Nº 3.214 – 08/06/1978 – DOU DE 06/07/1978 – Aprova as Normas 

Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 – 26/05/2017 – DOU DE 26/05/2017 – Dispõe 

sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de 

execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 
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 INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 141 – 19/12/2006 – DOU DE 20/12/06 – 

Regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva. 

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

 RESOLUÇÃO RDC Nº 59 – 17/12/2010 – DOU DE 22/12/2010 – Dispõe sobre os 

procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes 

 PORTARIA Nº 326 – 30/07/1997 – DOU DE 01/08/1997 – Aprova o Regulamento 

Técnico: "Condições Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos" 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL 

 PORTARIA ADAGRO Nº 031 – 31/07/2019 – DOEPE DE 02/08/2019 – Dispõe 

sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de 

vetores e pragas urbanas, expurgo/fumigação e capina química. 

 PORTARIA ADAGRO Nº 019 – DOEPE DE 07/06/2019 – Estabelecer normas 

técnicas e práticas seguras para a capacitação permanente e continuada dos profissionais 

que executam atividades de aplicadores de agrotóxicos, afins, adjuvantes e saneantes 

domissanitários no Estado de Pernambuco. 

 LEI Nº 17.132 – 07/11/2005 – DOEPE DE 08/11/2005 – Dispõe sobre as normas 

gerais de funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviços de controle 

de pragas no município do Recife. 

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

4.1. A higiene é fundamental em qualquer ambiente, e sua importância não deve se limitar 

puramente aos conceitos de limpeza e desinfecção, mas também que se atinjam atitudes 

racionais mais amplas como é o caso de cuidados e de controles especiais com vetores. Desse 

modo, faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada em serviços de controle 

de pragas, com objetivo de executar serviços de desinsetização, desratização e descupinização, 

bem como serviços para o controle de animais silvestres, como marimbondos, vespas e 

abelhas, presentes na realidade das Edificações vinculadas a Secretaria de Educação, buscando 

manter os ambientes de ensino e de trabalho em estado de salubridade para segurança dos 

discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e dos usuários em geral, a fim de 

realizar a conservação dos bens patrimoniais, cumprindo as legislações vigentes e visando 

minimizar os riscos à saúde. 

4.2. Os serviços de desinsetização, desratização, descupinização, controle de ninhos de 

vespas, marimbondos e abelhas são processos de controle sobre insetos, roedores e pragas, 

utilizando-se de aplicações de produtos específicos, registrados e notificados na Agência 

Nacional de Vigilância-ANVISA, para cumprir cronograma nas dependências das Edificações 

vinculadas a Secretaria de Educação, compreendendo áreas administrativas, bibliotecas, copas, 

laboratórios, sala de aula, auditórios, bem como em corredores, escadas, rampas, forros, 

sanitários, caixas de esgoto, bueiros, tubulações ou qualquer outra área não relacionada, de 

acordo com a demanda de cada unidade vinculada às estimativas da contratação. 
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5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m): 

5.1.1 Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante tenha executado para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços de dedetização. 

5.1.2 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer 

outro em desacordo com as exigências do edital. 

5.1.3 As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias 

à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 

endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

5.9.2 Licença Ambiental ou termo equivalente, concedida por órgão ambiental; 

5.9.3 Alvará Sanitário atualizado, emitido pelo órgão competente; 

5.9.4 Cópia do Contrato de Prestação de Serviço ou Carteira de Trabalho do Responsável 

Técnico da Empresa licitante que pode ser 1 (um) Biólogo, ou 1 (um) Engenheiro Químico, ou 

1 (um Engenheiro Agrônomo, ou outro profissional devidamente habilitado, com registro ativo 

junto ao seu Conselho de Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART), ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, 

para exercer a função de Responsável Técnico; 

5.9.5 Registro da empresa no conselho de fiscalização responsável pela atividade básica ou 

serviço preponderante da empresa; 

5.9.6 Cópia da Carteira de Trabalho dos Técnicos que irão atender; 

5.9.7 A empresa licitante deverá apresentar comprovação de registro de licença junto à 

Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco – ADAGRO, nos 

termos da Portaria ADAGRO n° 031/2019.  

5.10 Os serviços a serem contratados possuem critérios e práticas de sustentabilidade em 

relação aos materiais e produtos a serem empregados, bem como a previsão da adequada 

execução a fim de atender as demandas sem infringir a legislação ambiental aplicável. 

5.11 Os serviços pretendidos são de natureza continuada. 

5.12 A Contratada deverá racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, 

informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos; deverá substituir as 

substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; os materiais empregados pela empresa 

contratada deverão atender a melhor relação entre custos-benefícios, considerando-se os impactos 

ambientais, positivos e negativos, associados ao produto. Neste sentido, são requisitos para a 

Contratação a preocupação com o descarte de matérias e resíduos. 
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5.7 Tem-se ainda como principais requisitos para esta contratação a utilização de tecnologias e 

práticas inovadoras que possam agregar produtividade aos serviços ofertados, oferecendo 

maior qualidade aliado a menores custos. Demais requisitos estarão descritos detalhadamente 

no Termo de Referência. 

5.8 Para o controle de vetores e pragas urbanas os serviços serão executados conforme 

descrição abaixo: 

5.8.1 Planejamento (Define previamente todo o conjunto de ações que serão 

desenvolvidas) 

a) Conhecimento das Instalações: Será realizado o mapeamento das instalações para 

definição dos pontos críticos de infestações e/ou de risco potencial de pragas. 

b) Inspeção: Nesta etapa, serão identificados os sinais das diversas pragas, suas vias de 

acesso e de trânsito, locais de abrigo e de alimentação e dificuldades de 

operacionalização da intervenção. 

c) Coleta e Identificação das pragas: Deverá ser coletado o material cuja identificação 

seja duvidosa ou desconhecida, que permitam a um especialista reconhecer a praga. A 

identificação é de extrema importância, pois cada praga apresenta peculiaridades 

comportamentais e de hábito, cujo conhecimento poderá ser determinante para o sucesso 

do controle. 

d) Determinação do grau de infestação: Embora seja uma avaliação subjetiva e 

relacionada com o tipo de atividade do cliente ou de cada área, definiremos os graus de 

criticidade para cada local (Pouco crítico, Crítico, Muito crítico). A definição dos graus 

de criticidade terá valor na operacionalização das ações de controle, diferenciando-as 

para cada local em termos de técnicas de controle, periodicidade, frequência e 

intensidade de eventuais aplicações de inseticidas, inspeções, etc. e utilização de 

determinadas armadilhas e equipamentos de controle. 

e) Cronograma de atividades: Estabeleceremos a periodicidade das várias formas de 

intervenção que serão utilizadas dentro do Manejo Integrado de Pragas. Este cronograma 

poderá variar de acordo com os níveis de infestação dos locais e dos resultados já 

obtidos.  

5.8.2 Implantação 

a) Preparação dos locais: Esta ação visa permitir a intervenção com máxima eficácia, 

total segurança (tanto para os controladores como para os colaboradores das áreas) e 

danos mínimos às áreas e ao patrimônio instalado. A preparação envolverá também 

medidas bastante simples, porém de extrema importância para não impedir a execução 

do controle, como, por exemplo, prover acesso às áreas de interesse (autorizações 

prévias, abertura de portas), remover ou proteger alimentos, remover ou proteger itens 

delicados ou que possam deteriorar, limpeza prévia dos locais, acondicionamento correto 

do lixo, remoção de entulhos, o descarte dos resíduos deve ao disposto em legislação 

vigente e o controle químico deve ser empregado conforme legislação específica vigente 

apenas com produtos regularizados pelo Ministério da Saúde, entre outros. 
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b) Instalação de dispositivos para controle: Dentro da metodologia de controle, serão 

incluídas a instalação de armadilhas (porta iscas, placas de cola, gaiolas, atrativos físicos 

e alimentares, etc.) e serão recomendados dispositivos relacionados com as medidas de 

controle definidas (barreiras físicas como telas, grelhas, fios, vedações, cortinas de ar, 

entre outros).  

c) Critério de escolha das formulações de inseticidas e equipamentos: Serão relacionados 

diretamente com o tipo de praga e o tipo de ambiente, para que se possa obter uma 

intervenção segura e eficaz, utilizando-os somente onde e quando necessário, 

preservando assim o meio ambiente e os colaboradores da contratante. Utilizaremos 

apenas formulações devidamente registradas pelo Ministério da Saúde. 

d) Treinamento de colaboradores: Dentro do conceito de interação entre cliente e 

prestador de serviços, serão promovidos treinamentos periódicos aos colaboradores 

(Responsáveis de áreas) da contratante. Uma orientação mínima será apresentada para 

permitir que conheçam os problemas e saibam como atuar de forma participativa para 

sua solução. Estão inclusos o reconhecimento e biologia das pragas, sinais indicativos de 

sua presença, enfermidades e problemas causados pelas pragas, como proceder para 

minimizar os problemas, toxicologia dos defensivos, medidas de segurança, entre outras. 

e) Ações Corretivas: Deverão ser corrigidas as inconformidades, ou seja, tudo aquilo que 

está errado. Preventivas: Deverão ser adotadas medidas que dificultam, impedem, ou não 

estimulam o acesso das pragas no ambiente. 

f) Participativas: É o conjunto das ações de controle que envolve a participação 

harmônica e integrada de todos os colaboradores das áreas visando minimizar o 

problema de pragas. A participação efetiva implicará em sensibilizar os colaboradores, 

através de informativos periódicos, a atuar não apenas em seu local de trabalho, mas 

também no seu dia a dia doméstico. 

5.8.3 Monitoramento/Análise/Avaliação/Intervenção (É o acompanhamento sistemático dos 

resultados do Manejo Integrado de Pragas-MIP. Avalia a eficácia das ações instituídas e 

fornece subsídios para programar futuras intervenções e eventuais alterações). 

a) Designação de Responsáveis de área: São colaboradores da contratada, devidamente 

treinados para atuar como observadores de pragas em sua área de trabalho. Recebem 

uma planilha simples para anotar ocorrências de pragas em tempo real (exatamente 

quanto ocorrem) e poderão fornecer eventuais sugestões suas e de seus colegas para 

melhoria do MIP. 

b) Controles: Planilha de inspeção (pragas em geral). Elaboração de uma planilha 

simples específica para o registro de aparecimento de pragas em determinado período, 

para cada área. Este registro será preenchido pelo “Responsável de área”. 

c) Planilha de acompanhamento de campo (roedores). Através de uma planilha de campo 

serão registrados o consumo e/ou captura de roedores, em cada área (de acordo com o 

mapeamento realizado). As vistorias e o preenchimento da planilha serão realizadas 

periodicamente por funcionário da CONTRATADA. 

d) Relatórios técnicos: Serão elaborados relatórios específicos que detalham as áreas 
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tratadas, produtos utilizados, problemas ocorridos, etc. com análise de resultados por 

áreas. 

e) Relatório gerencial: É o resumo de todas as atividades de controle apresentado ao 

responsável pela instituição. Serão emitidos trimestralmente, reportando resultados 

obtidos, melhorias nas condições de saneamento ambiental, sugestões, pendências, etc. 

Mostra a evolução do manejo integrado de pragas. 

5.8.4 Desratização 

a) No serviço de desratização para o controle de roedores é necessário que todos os produtos 

empregados estejam devidamente acondicionados em porta-iscas, ambiente externo (porta 

iscas cápsulas) e ambiente interno (porta iscas de cola adesiva). Todas as iscas devem ser 

numeradas e mapeadas. Periodicamente as iscas devem ser substituídas, para que estejam 

sempre frescas e disponíveis aos roedores. As manutenções periódicas para controle de 

roedores devem ser executadas a cada 15 (quinze) dias, com substituição das iscas consumidas 

ou deterioradas, o mesmo ocorrendo com as iscas instaladas em forro/laje e nas caixas de 

passagem de esgoto. Os produtos empregados (blocos parafinados ou granulados), devem 

possuir autorização do Ministério da Saúde devendo constar nome técnico, grupo químico, 

classe toxicológica, composição, formulação, antídoto de tratamento, registro do MS e data de 

validade. A empresa contratada deverá efetuar vedações necessárias em toda área, bem como, 

informar ao responsável pela contratação dos serviços quanto às medidas preventivas, 

necessidades de eliminação de abrigos e estocagem de produtos consumíveis, tudo para um 

bom andamento dos serviços. Nas áreas de confecção e depósitos de alimentos deverá ser 

utilizado produto próprio para essas áreas que não ofereçam risco de contaminação de 

alimentos. Obs: A empresa contratada não deve empregar pó raticida. 

5.8.5 Desinsetização 

a) No serviço de desinsetização para o controle de insetos rasteiros e voadores, deverá ser 

utilizado gel inseticida, pulverização, micropulverização e atomização. A pulverização ou 

micropulverização líquida será realizada na parede completa e piso do ambiente interno e no 

ambiente externo a imunização pode ser realizada através de pulverização ou atomização, 

ambas com aspersão de inseticidada em solução aquosa se baixo odor e reduzido grau tóxico 

com efeito desalojante, “knockdown” (choque) e residual, atuando por contato. Nas caixas de 

esgoto além de emprego de inseticidas líquidos será empregado pó seco; nos maquinários e 

equipamentos eletro-eletrônicos deverá ser realizada a aplicação de gel específico para baratas 

e formigas. Os produtos empregados devem possuir autorização do Ministério da Saúde 

devendo constar nome técnico, grupo químico, classe toxicológica, composição, formulação, 

antídoto de tratamento, registro do MS e data de validade. Nas áreas de confecção e depósitos 

de alimentos deverá ser utilizado produto próprio para essas áreas que não ofereçam risco de 

contaminação de alimentos. Nas dependências ocupadas, os móveis precisarão ser afastados 

das paredes pela CONTRATANTE para melhor aplicação dos produtos. As visitas técnicas 

periódicas para controle de pragas devem ser executadas a cada 15 (quinze) dias. 

5.8.6 Descupinização 

a) No serviço de descupinização, deverá ser realizada a imunização do madeiramento existente 

no ambiente, e no caso de cupins subterrâneos, é necessário ainda a formação de barreira 
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química em torno da edificação afetada, bem como, aplicação de pó seco na tubulação elétrica 

e telefônica (quadros de distribuição, caixas de passagem e tomadas). Os produtos empregados 

devem possuir autorização do Ministério da Saúde devendo constar nome técnico, grupo 

químico, classe toxicológica, composição, formulação, antídoto de tratamento, registro do MS 

e data de validade. Nas áreas de confecção e depósitos de alimentos deverá ser utilizado 

produto próprio para essas áreas que não ofereçam risco de contaminação de alimentos. As 

visitas técnicas periódicas para controle de pragas devem ser executadas a cada 15 (quinze) 

dias. 

5.8.7 A CONTRATADA deverá aplicar, dentro do período de garantia, tantas aplicações 

corretivas ou de reforço forem necessárias para corrigir as possíveis aparições de insetos, 

aracnídeos, escorpiões, cupins, roedores, pragas etc, sem qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE. A correção para as falhas encontradas no período de garantia deverá 

ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas após comunicação por parte da CONTRATANTE. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO CONTINUADO 

6.1 Os serviços referentes à contratação em questão se enquadram como serviços continuados 

e comuns, pois a sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da 

Administração e sua contratação pode-se estender-se por mais de um exercício financeiro e 

continuamente, Conforme definido na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO 

DE 2017, em seu Art. 15. – Fonte: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-

informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-

2017-atualizada 

6.2 A contratação requer que a Secretaria de Educação e a pretensa prestadora de serviço 

exerçam práticas de sustentabilidade previstas no instrumento convocatório, conforme 

disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – NESLIC da Advocacia-

Geral da União de 2016. 

6.3 Todas as práticas de execução dos serviços devem estar em condições adequadas de 

limpeza, operação e controle. A CONTRATADA ficará obrigada a atender aos seguintes itens 

quanto à sustentabilidade ambiental: 

I - Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

II - Adotar medidas para evitar o desperdício de água; 

III - Observar a Resolução CONAMA nº 20/1994, quanto aos equipamentos de 

limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

IV - Prever o uso e a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou 

inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401/2008; 

V - Providenciar destinação ambiental adequada a lâmpadas e frascos de aerossóis 

em geral. Estes produtos quando descartados, deverão ser separados e acondicionados 

em recipientes adequados para destinação específica; 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
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VI - Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, a contratada deverá 

efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado 

originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens; 

VII - É vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das Substâncias 

que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, 

notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou 

equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais (art. 1°, 

parágrafo único, do Decreto n° 2.783/1998, e art. 4° da Resolução CONAMA n° 

267/2000); 

VIII - Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às disposições da 

Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, 

acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a 

Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, 

Halons, CTC e tricloroetano); 

IX - Adotar boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdício, 

menor poluição, tais como: 

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e poluentes; 

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

c) Racionalização e economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 

água; 

d) Reciclagem e destinação adequada dos resíduos em suas atividades. 

7. QUANTIDADES ESTIMADAS 

7.1 Os serviços previstos nesta contratação serão executados nas Edificações vinculadas a 

Secretaria de Educação conforme os quantitativos discriminados no anexo II. No anexo I 

constam as informações de endereço dos locais onde os serviços deverão ser prestados e ainda 

se terão caráter imediato ou não. O anexo III descreve os valores por m², por aplicação 

trimestral, semestral e anual. 

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO 

DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

8.1 O Setor de Engenharia e Arquitetura verificou que a contratação dos serviços objeto deste 

estudo preliminar visa impedir, de modo integrado e utilizando métodos eficazes, que vetores 

e pragas urbanas, tais como roedores, aracnídeos, morcegos, insetos voadores e insetos 

rasteiros, se instalem ou se reproduzam no ambiente, de forma a preservar a saúde do público 

interno e externo e conservar o patrimônio da instituição, em conformidade com a Resolução 

RDC nº 52/2009/ANVISA, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na 

prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas. 
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8.2 A ausência de serviços de desinsetização, desratização, descupinização e controle 

biológico pode tornar os ambientes da instituição insalubres, causar agravos à saúde, prejuízos 

econômicos ou mesmo propiciar a transmissão de infecções. 

8.3 O quantitativo de serviços demandado justifica-se em razão de a área total (interna e 

externa) das edificações ser de 88.544,70m², e da quantidade de aplicações recomendada para 

cada tipo de serviço ter como base o período médio em que os produtos utilizados 

permanecem ativos, que é de 03 (três) meses para desinsetização/desratização e de 06 (seis) 

meses para descupinização. 

8.4 A justificativa de efetuar a remuneração por “metro quadrado” foi no intuito de haver um 

controle de custo mais preciso, sendo que cada m² (metro quadrado) terá um valor unitário, e 

após a realização de cada serviço, será efetuado o pagamento à Contratada de acordo com o 

total da área trabalhada, demonstrado na Nota Fiscal e nos documentos apresentados após a 

realização de cada serviço. 

8.5 Os preços devem levar em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos 

serviços contratados, tais como tributos, transporte, fornecimento de todos os materiais 

necessários e mão de obra, assim como serem considerados os trabalhos eventuais, em finais 

de semana, feriados e durante o período noturno. 

9. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

9.1 As estimativas de preços para a contratação foram calculadas utilizando a unidade de 

medida por metro quadrado, observando ainda a periodicidade trimestral para os serviços de 

desratização e desinsetização e semestral para o serviço de descupinização, para a manutenção 

dos efeitos das aplicações de combate às pragas e vetores. 

9.2 As estimativas de preço atual foram coletadas pelo setor de cotações, tendo como base 

informações obtidas nas seguintes fontes de preço: 

a) Banco de Preços Nacional; 

b) Banco de preços Zênite; 

c) Painel de Preços; 

d) Tome Contas 

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

10.1 A empresa CONTRATADA deverá ser capaz de manter o controle de pragas e vetores 

em todas as dependências das Edificações vinculadas a Secretaria de Educação, em 

atendimento com os níveis de qualidade previstos no presente Estudo e zelando pelo fiel 

cumprimento das obrigações legais. 

10.2 Para alcançar tal objetivo, a CONTRATADA poderá dispor de tecnologias, métodos e 

técnicas disponíveis no mercado que lhe proporcionem maior eficiência na prestação dos 

serviços, desde que não infrinjam as normas previstas no Termo de Referência e no Contrato. 
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10.3 Os serviços deverão ser prestados nas Edificações vinculadas a Secretaria de Educação, 

conforme descrito no anexo I. 

11. JUSTIFICATIVAS PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO QUANDO 

NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO. 

11.1 Esta equipe reavaliou a melhor solução para o objeto a ser licitado e optou pelo NÃO 

parcelamento do objeto. A decisão da divisão foi tomada em função de que ao realizar a 

pesquisa de contratações existentes no mercado, observou-se que o não parcelamento do 

objeto não restringiu o interesse das empresas em participar da licitação. 

11.2 Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos 

em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo- se 

à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. O disposto, no entanto, não 

se aplica na presente demanda, sendo necessário o agrupamento dos itens. 

10.2 Acredita-se que o agrupamento dos itens representa a medida administrativa mais 

operacional do que a regra da licitação por itens isolados, sendo adotado a adjudicação do 

MENOR PREÇO GLOBAL, de modo que haja uma melhor coordenação das atividades e dos 

trabalhos a serem realizados pela empresa contratada. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

11.1 No escopo da contratação como um todo, não se faz necessário proceder a outras 

contratações com empresas diversas para se atingir o fim almejado. 

12. DEMOSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 

PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

12.1 A presente contratação encontra respaldo na Lei Orçamentária Anual (LOA) da 

Secretaria Municipal de Educação. 

13. RESULTADOS PRETENDIDOS 

13.1 Com base nas informações apresentadas por este Estudo Técnico Preliminar, pretende-se 

que os serviços sejam executados com eficácia e eficiência, e com o menor custo para a 

Administração, respeitando todas as normas de segurança previstas e com o menor impacto 

ambiental possível, buscando garantir ambientes salubres e livres de pragas. 

7. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

7.1 O contrato de prestação de serviços vigorará por 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

7.2 A vigência do contrato poderá ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos, através de 

Termo Aditivo, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitada a 60 (sessenta) meses, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993. 
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14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

14.1 Para a realização dos serviços, as unidades solicitantes deverão disponibilizar servidores 

da área de sua infraestrutura para o devido acompanhamento da execução. 

14.2 No que concerne às obrigações da contratada, deverá constar o prazo de garantia dos 

serviços prestados por tipo de praga, de acordo com a eficácia do produto utilizado e 

orientações do fabricante. 

14.3 A contratada deverá atender ao que está previsto na RDC N 52 – 22/10/2009 – DOU DE 

26/10/2009; 

14.4 Além do relatório de execução dos serviços, nos quais deverão constar: data/local/tipo de 

praga/unidade de medida/metodologia empregada/produto utilizado/prazo de eficácia/data 

para revisão, a empresa contratada deverá emitir uma planilha de monitoramento periódico, 

que será acompanhada pela fiscalização técnica após sua execução, a fim de subsidiar a 

Administração sobre a eficácia dos serviços prestados e a avaliar a possibilidade ou não de 

uma nova execução fora do prazo de garantia dos serviços, caso necessário. 

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE 

TRATAMENTO 

15.1 A aplicação de produtos químicos em locais indevidos, em quantidade excessiva ao 

recomendado pelo ANVISA e pelo fabricante poderá vir a ocasionar desequilíbrio na fauna 

local; 

15.2. Derramamento de produtos químicos utilizados na execução do serviço nas vias e/ou 

ralos trará a possibilidade de contaminação do lençol dos cursos d’água e do lençol freático, 

pois poderá ter efeitos prolongados para os organismos aquáticos; 

15.3. Para evitar contaminação dos organismos aquáticos, mamíferos e aves, descarte do 

conteúdo/recipiente deverá obedecer à legislação vigente e o contratado deverá contatar o 

fornecedor do produto para devolução da embalagem, através da logística reversa. 

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E 

RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

16.1 O presente planejamento atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os 

benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o 

fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 

pretendidos. Assim, declaramos a viabilidade da contratação e recomendamos a aquisição 

proposta. 

17. ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO 

17.1 Avaliação de riscos potenciais mais relevantes com relação à contratação: 
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Risco Potencial P.O. IMP Ação Resp. 

Baixa qualidade na 

execução dos 

serviços (materiais, 

prazos, segurança e 

etc). 

Médio Alto 

Estabelecimentos dos critérios de habilitação 

técnica com profissional engenheiro 

responsável e envio de planejamento 

preliminar para aprovação da NAEDG 

(Núcleo de Arquitetura, Engenharia e Design 

Gráfico) 

NAEDG 

P.O: Probabilidade de Ocorrência (Alta, Médio ou Baixa). 

IMP: Impacto (alto, médio ou Baixo). 

18. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.1 As atividades de gestão administrativa dos serviços resultantes desta contratação deverão 

ser realizadas por servidor lotado na Gerência de Contratos, devendo ser designado a partir da 

data de assinatura do Termo de Contrato.  

18.2 As atividades de fiscalização técnica deverão ser realizadas por servidor lotado em cada 

unidade, devendo ser os fiscais nomeados por portaria a partir da assinatura do contrato. 

19  VISTORIA PARA LICITAÇÃO 

19.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10 horas às 16 horas. 

19.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

19.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

19.4 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores 

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus 

dos serviços decorrentes. 

19.5 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

19.6 A solicitação de vistoria deverá ser encaminhada para o endereço 

licitações.seducpaulista@gmail.com indicando telefone para contato e agendamento. 

mailto:licitações.seducpaulista@gmail.com
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20 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

20.1 Os atores que participarão da gestão do contrato se configuram em Gestor, Fiscalização 

técnica, Fiscalização administrativa e Fiscalização Setorial. 

20.2 A comunicação a ser estabelecida com o prestador de serviço só deverá ser feita pelos 

fiscais e Gestor, através de notificações oficiais ou e-mails. Nenhum outro servidor poderá 

designar, responsabilizar ou notificar a contratante. 

20.3 O serviço a ser contratado poderá ser implantado por etapas e de maneira gradativa, 

considerando que o pagamento será apenas daquilo que já foi autorizado expressamente por 

autoridade competente e executado. 

20.4 A medição será realizada pelo formulário de IMR (Instrumento de Medição de 

Resultado) e sua produtividade estabelecida neste Termo de Referência. 

21 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

21.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

21.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

21.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

21.5 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

21.5.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

21.5.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

21.5.3 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

21.6 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

21.7 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
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21.8 Cientificar a Gestão do contrato para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela Contratada;  

21.9 Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

22 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em 

sua proposta; 

22.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

22.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à Secretaria Municipal de Educação, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

22.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

22.5 A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 

até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a 

Fazenda Municipal; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT;   

22.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

22.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente ou no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

22.8 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

22.9 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a os Procedimentos Operacionais Padronizados da unidade 

especifica boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
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22.10 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

22.11 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Termo de Referência, no prazo determinado. 

22.12 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

22.13 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

22.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

22.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

22.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

22.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

22.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 

22.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

22.20 A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes documentos após a execução dos 

serviços: 

22.20.1 Comprovante de execução do serviço contendo os itens (nome da unidade; 

endereço do imóvel; praga (s) alvo; grupo (s) químico (s) do (s) produto(s) utilizado (s); 

nome e concentração de uso do princípio ativo e quantidade do produto aplicado na área; 

nome do responsável técnico com o número do seu registro no Conselho correspondente; 

número do telefone do Centro de Informação Toxicológico mais próximo e o endereço e 

telefone da Empresa Especializada); 

22.20.2 Relatórios pós operacionais contendo relato da execução dos serviços, assinada 

pelo Responsável Técnico; 
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22.20.3 Anotação de Responsabilidade Técnica relativo aos serviços executados, quando 

for necessário, com base nas diretrizes do conselho da categoria profissional. 

23 DA SUBCONTRATAÇÃO 

23.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

24 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

24.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

24.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

24.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

24.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

24.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade 

e forma de uso. 

24.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

24.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

24.8 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 

de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  
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24.9 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo 

III, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, 

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, 

sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 

mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

24.10 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para 

a avaliação da prestação dos serviços. 

24.11 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

24.12 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada.  

24.13 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

24.14 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada 

a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 

ao controle do prestador.  

24.15 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

24.16 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços.  

24.17 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação 

detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando 

as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso.  

24.18 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 
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CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993.  

25 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

25.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo.  

25.1.1. No prazo de até 05 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA 

deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

25.1.2 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 

pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

a) A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

b) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 

técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 

se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 

em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar 

no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório 

a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

c) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

d) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

25.1.3 Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal 

administrativo deverá verificar as rotinas aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório 

que será encaminhado ao gestor do contrato; 

25.1.4 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

a) Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências 

na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 
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25.1.5 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

25.1.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no 

dia do esgotamento do prazo. 

25.1.7 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 

o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste 

da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, 

por escrito, as respectivas correções;  

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), ou instrumento substituto. 

25.1.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor. 

25.1.9 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

26 DO PAGAMENTO 

26.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

26.2 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de documento fiscal pela 

Contratada, atestado pela Contratante e juntado ao respectivo processo de liquidação e 

pagamento. 

26.2.1 Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive 

quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de 

qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato; 

26.2.2  A realização do pagamento está condicionada a apresentação das seguintes 

certidões/documentos, quando pessoa jurídica: Certidão Negativa de Débitos Relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS. Quando pessoa física, a documentação 
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exigida é: Cópia do RG ou CNH, CPF, Comprovante de Residência e Certidão Negativa de 

Débitos Imobiliários; 

26.2.3 Deverão ser anexados a Nota Fiscal/ Fatura os relatórios: IMR - Instrumento de 

Medição de Resultados (Anexo III), Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço da 

Contratada (Anexo IV) e Formulário de Formação de Valor para Emissão de Nota Fiscal 

(Anexo V); 

26.2.4 O pagamento será efetuado através de ordem bancária a favor da instituição bancária 

indicada pela CONTRATADA; 

26.3 Ao receber o documento fiscal para pagamento, a Contratante verificará a discriminação 

do objeto contratado e seus elementos característicos, tais como: identificação do serviço, 

número do contrato ou nota de empenho, valor contratado e período de prestação do serviço. 

26.4 Ao analisar a documentação para pagamento de serviços prestados, a fiscalização deverá: 

I  Verificar se a documentação está de acordo com o exigido para o regular 

pagamento dos serviços prestados, conforme legislação aplicável, além do disposto no 

instrumento contratual; 

II Verificar a manutenção das condições de habilitação; 

III Elaborar relatório sobre o serviço prestado, indicando a concordância com seu 

pagamento, relatando eventuais ocorrências solucionadas e notificando os atrasos no 

recebimento e no envio das notas fiscais; 

IV Anotar as ocorrências relacionadas à execução contratual; e 

V Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, exigir a apresentação de 

documento probatório de que não recolhe impostos ou contribuições na forma do 

Simples Nacional, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006. 

26.5. A fiscalização não poderá reter o pagamento, ressalvadas a inexecução do serviço, a 

prestação insatisfatória ou as obrigações trabalhistas e previdenciárias inadimplidas, relativas 

aos empregados dedicados à execução do contrato. 

26.5.1. Nos casos em que a Contratada não mantiver as condições de habilitação e qualificação 

exigidas por ocasião da contratação, a fiscalização deverá: 

I notificar, por escrito, a Contratada para regularização da situação ou 

apresentação de defesa no prazo de cinco dias úteis, prorrogável uma vez por igual 

período, a critério da fiscalização; 

II não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 

comunicar o fato à unidade de gestão de contrato para que esta adote as medidas 

necessárias à rescisão dos contratos em execução, assegurada à Contratada a ampla 

defesa; e 
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III realizar os pagamentos no caso de efetiva prestação de serviços ou o 

fornecimento dos bens, até que se decida pela rescisão contratual, caso a Contratada 

não regularize sua situação. 

26.6. A fiscalização do contrato deverá solicitar à Administração: 

I nos casos de obrigação de pagamento de multa pela Contratada, reter a garantia 

prestada a ser executada conforme legislação que rege a matéria, quando a Contratada 

não realizar o recolhimento da GRU ou não existir saldo contratual para quitação da 

multa; e 

II nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, reter os eventuais créditos existentes em favor da contratada 

decorrentes do contrato. 

26.6.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

26.7. No caso de interrupção na prestação do serviço ou fato que enseje o pagamento em 

montante inferior ao originalmente pactuado, o fiscal deverá informar o montante a ser 

glosado e o fato que originou, o qual deverá constar da instrução de pagamento direcionado ao 

ordenador de despesa. 

26.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

27 DO REAJUSTE 

27.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

27.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

27.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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27.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  

27.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

27.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

27.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

27.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

28 GARANTIA DA EXECUÇÃO 

28.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pois o compromisso do 

Contratado só irá surgir quando da ocorrência do fato gerador, e não se trata de serviços com 

cessão de mão de obra. 

29 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

29.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

29.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

29.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

29.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

29.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; ou 

29.1.5 Cometer fraude fiscal. 

29.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

b) Multa de:  

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 

15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
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execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença;  

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

III. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

IV. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado 

o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 

autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

VI. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

29.3 As sanções previstas nos subitens C e D poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

29.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 
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INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais, por 

ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 

de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, 

por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

7 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 

por funcionário e por dia; 

01 

8 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

29.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

29.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 

9.784, de 1999. 

29.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
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a) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

29.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

30. RESPONSÁVEIS 

30.1. São responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência: 

Rayssa Chaves Silva, Matrícula nº 045710. 

31. LISTA DE ANEXOS: 

ANEXO I – Relação das Edificações com Endereço 

ANEXO II – Relação das Edificações com medidas (M²) 

ANEXO III – Instrumento de Medição de Resultados (IMR) 

ANEXO IV – Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço da Contratada 

ANEXO V – Formulário de Formação de Valor para Emissão de Nota Fiscal  

ANEXO VI - Estudo Técnico Preliminar 

 

 

Rayssa Chaves Silva 

Engenheira Civil 

Matrícula nº 045710 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES COM ENDEREÇOS 

Nº Escolas Endereço 

1 
COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ FIRMINO DA 

VEIGA 

Av. Floriano Peixoto, S/N - Centro -Paulista/PE - CEP: 

53.401-460 

2 
ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO SALES DE 

SIQUEIRA 

Sitio Jaguaribe - Jaguaribe - Paulista/PE - CEP: 53.420-

425 

3 
ESCOLA MUNICIPAL AGAMENON 

MAGALHÃES 

Av. Agamenon Magalhães, S/N - Fragoso - Paulista/PE 

- CEP: 53.401-900 

4 
ESCOLA MUNICIPAL AMARO 

ALEXANDRINO 

Rua Ageu Magalhães, N° 15 - Paratibe - Paulista/PE - 

CEP: 53.413-780 

5 
ESCOLA COMENDADOR ARTHUR 

LUNDGREN 

Av. Lindolfo Collor, S/N - Paratibe - Paulista/PE - 

CEP: 53.413-150 

6 
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO COSTA 

CARVALHO 

Rua 33, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

7 
ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS 

ALBERTO DA SILVA ALVES 

Rua 89, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 

53.441-350 

8 
ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO 

LUNDGREN 

Rua Limoeiro, N° 456 - Arthur Lundgren - Paulista/PE 

- CEP:53.417-320 

9 ESCOLA MUNICIPAL HEINZ HERING 
Rua 144 - Jardim Paulista Alto - Paulista/PE - CEP: 

53.407.510 

10 ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS 
Rua Manoel Chaves Figueiroa - Pau Amarelo - 

Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

11 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUZIA PESSOA 

DE ANDRADE 

Rua A-04, S/N - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 53.400-

000 

12 
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ETELVINO 

LINS 

Rua Vitoria Regia, N° 445 - Janga - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

13 
ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEIDE 

APARARECIDA -  MUMBECA I 

Rua José Anacleto da Silva - Paratibe - Paulista/PE - 

CEP: 53.400-000 

14 
ESCOLA MUNICIPAL EDSON GOMES DO 

RÊGO 

Rua Severino Monteiro de Jesus, N° 740 - Janga - 

Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

15 
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

Rua 47, N° 246 - Jardim Paulista Baixo  - Paulista/PE - 

CEP: 53.409-610 

16 ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALGA MARINA 
Rua Alagoinha, N° 75 - Arthur Lundgren - Paulista/PE 

- CEP: 53.415-140 
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17 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª JANDIRA 

WANDERLEY BASTOS 

Rua Salvador, N° 350 - Pau Amarelo - Paulista/PE - 

CEP: 53.431-010 

18 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA 

CONCEIÇÃO DA PAZ 

Rua 99, S/N - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 

53.421-480 

19 ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMÉLIA 
Av. João Pereira de Oliveira, N° 867 - Janga - 

Paulista/PE - CEP: 53.435-030 

20 ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR DIMECH 
Rua Poeta João Alves - Janga - Paulista/PE - CEP: 

53.437-490 

21 
ESCOLA RURAL MUNICIPAL MATA DO 

RONCA 

Sitio Ronca, S/N - Mirueira - Paulista/PE - CEP: 

53.424-000 

22 ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENTO 
Rua São Bento, N° 4414 - Arthur Lundgren I - 

Paulista/PE - CEP: 53.417-480 

23 
ESCOLA MUNICIPAL ZULIMA PINHO 

ALVES 

Rua 59, N° 22 - Jardim Paulista Baixo - Paulista/PE - 

CEP: 53.409-490 

24 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI GUIDO 
Av. João Paulo II, N° 212 - Mirueira - Paulista/PE - 

CEP: 53.405-190 

25 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO 

PEREIRA 

Rua Dr. José Mariano - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 

53.413-530 

26 CRECHE MUNICIPAL JESUS DE NAZARÉ 
Rua Walfrido Lins de Morais, N° 289 - Janga - 

Paulista/PE - CEP: 53.437-100 

27 CRECHE MUNICIPAL TIO ROBERTO 
Av. Brasil, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 

53.444-490 

28 CRECHE MUNICIPAL N.S. DO Ó 
Avenida Floresta, N° 161 - Janga - Paulista/PE - CEP: 

53.439-721 

29 ESCOLA COMUNITÁRIA COSTA AZUL 
Rua Manoel Araújo, N° 12 - Pau Amarelo - Paulista/PE 

- CEP: 53.433-480 

30 CRECHE MUNICIPAL NOSSA PRATA 
Rua Luar de Prata, N° 60 - Maranguape II - Paulista/PE 

- CEP: 53.422.714 

31 
CRECHE MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA 

DE ARRUDA 

Rua Filipinas, N° 1790 - Pau Amarelo - Paulista/PE - 

CEP: 53.433-210 

32 
ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA 

ALACOQUE ALENCAR SAMPAIO 

Rua da Palma, N° 88 - Pau Amarelo - Paulista/PE - 

CEP: 53.425-410 

33 ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES 
Rua Capim Guiné, N° 30 - Fragoso - Paulista/PE - 

CEP: 53.400-000 

34 
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND 

DE ANDRADE 

Av. Pref. Geraldo Pinho Alves - Jardim Maranguape - 

Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

35 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NAVARRO 
Rua Gameleira, N° 06 - Arthur Lundgren I - 

Paulista/PE - CEP: 
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36 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE 

OLIVEIRA FILHO 

Rua Equador, N° 827 - Loteamento Conceição - 

Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

37 
ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR ARIANO 

VILAR SUASSUNA 

Rua Maria Dolores de Pinho Seabra, N° 538 - Pau 

Amarelo - Paulista/PE - CEP: 53.433-090 

38 ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE 
Rua Aguazinha, N° 15 - Janga - Paulista/PE - CEP: 

53.435-430 

39 
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE LIMA E 

SILVA 

Rua 84, N° 21 - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 

53.421-391 

40 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª IRACEMA DE 

CASTRO 

Rua Poeta Manuel Bandeira, N° 12 - Mirueira - 

Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

41 ESCOLA MUNICIPAL EDNA MARINHO 
Rua Cantor Luiz Gonzaga, N° 20 - Jaguarana - 

Paulista/PE - CEP: 53.421-680 

42 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Av. Mal. Floriano Peixoto - Centro - Paulista/PE - 

CEP: 53.401-460 

43 
ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA 

EDVALDO MORAIS 

Rua 76, N° 135 - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 

53.441-005 

44 CEMEDI TELMA PALMEIRA 
Rua Severino Barbosa - Janga - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

45 ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE  
Rua 09, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 

53.444-520 

46 
ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER 

CÂMARA 

Avenida E, S/N - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 

53.423-466 

47 
ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL 

NOSSA PRATA 
Loteamento Nossa Prata - S/N - Paulista/PE 

48 
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO ALDO 

PINHO 

Rua Valdemar de Oliveira - Engenho Maranguape - 

Paulista/PE - CEP: 53.423-530 

49 ESCOLA MUNICIPAL DRª GELDA AMORIM   
Av. Lindolfo Collor, S/N - Paratibe - Paulista/PE - 

CEP: 53.431-150 

50 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR 

MIGUEL ARRAES DE ALENCAR  

Rua Rui Barbosa, N° 137 - Janga - Paulista/PE - CEP: 

53.439-360 

51 
ESCOLA MUNICIPAL JAIME GONÇALVES 

BOLD 

Rua Marechal Hermes da Fonseca, N° 108 - Vila 

Torres Galvão - Paulista/PE - CEP: 53.403-450 

52 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FONSECA DE 

ALBUQUERQUE 

Rua Projetada, S/N - Nossa Senhora do Ó - Paulista/PE 

- CEP: 53.400-000 

53 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES  
Rua 47, S/N - Jardim Paulista Alto - Paulista/PE - CEP: 

53.409-610 

54 
ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA 

CAMAROTTI  

Av. João Paulo II, S/N - Mirueira - Paulista/PE - CEP: 

53.405-190 
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55 ESCOLA MUNICIPAL SUSIE REGIS  
Rua São Bernardo, S/N - Jaguarana - Paulista/PE - 

CEP: 53.400-000 

56 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR 

CARLOS WILSON CAMPOS  

Rua Paudalho, N° 10 - Janga - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 

57 
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONÇALVES 

DA SILVA 

Rua 126, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 

53.441-570 

58 ESCOLA MUNICIPAL PESCADOR JOSÉ REIS  
Rua Petróleo, N° 610 - Pau Amarelo - Paulista/PE - 

CEP: 53.431-180 

59 
ESCOLA MUNICIPAL DR. GERALDO PINHO 

ALVES  

Rua Belo Horizonte, N° 417 - Loteamento Conceição - 

Paulista/PE - CEP: 53.431-275 

60 
ESCOLA MUNICIPAL MARÍLIA RUSSEL 

PINHO ALVES 

Rua Panelas, S/N - Arthur Lundgren II - Paulista/PE - 

CEP: 53.417-540 

61 ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ASSUNTA 
Av. Rui Barbosa, N° 217 - Maria Farinha - Paulista/PE 

- CEP: 53.427-590 

62 
ESCOLA MUNICIPAL IMPERATRIZ MARIA 

LEOPOLDINA 

Rua 39, N° 05 - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 

52.421-220 

63 
ESCOLA MUNICIPAL RUBENITA DE LIMA 

CAVALCANTI 

Rua Petrolina - Arthur Lundgren I - Paulista/PE - CEP: 

53.400-000 
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ANEXO II 

RELAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES COM MEDIDAS (M²) 

Nº Escolas 
Área 

total 

Área 

Externa 

Área 

interna 
Banheiros 

1 COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ FIRMINO DA VEIGA 5.766,10 2.883,05 2.801,24 81,81 

2 
ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO SALES DE 

SIQUEIRA 
556,62 278,31 267,92 10,39 

3 
ESCOLA MUNICIPAL AGAMENON 

MAGALHÃES 
851,26 425,63 412,87 12,76 

4 ESCOLA MUNICIPAL AMARO ALEXANDRINO 230,18 115,09 109,21 5,88 

5 ESCOLA COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN 548,52 274,26 251,83 22,43 

6 
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO COSTA 

CARVALHO 
1.927,14 963,57 934,67 28,90 

7 
ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS ALBERTO 

DA SILVA ALVES 
1.218,00 609,00 595,89 13,11 

8 ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN 626,56 313,28 303,89 9,39 

9 ESCOLA MUNICIPAL HEINZ HERING 1.414,86 707,43 691,40 16,03 

10 ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS 1.901,36 950,68 913,65 37,03 

11 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUZIA PESSOA DE 

ANDRADE 
1.901,38 950,69 927,03 23,66 

12 ESCOLA MUNICIPAL ETELVINO LINS 879,00 439,50 409,99 29,51 

13 
ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEIDE 

APARARECIDA -  MUMBECA I 
1.587,34 793,67 736,86 56,81 

14 ESCOLA MUNICIPAL EDSON GOMES 3.713,50 1.856,75 1.801,05 55,70 

15 
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO 

DE ALMEIDA NEVES 
473,50 236,75 229,65 7,10 

16 ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALGA MARINA 1.202,98 601,49 583,45 18,04 

17 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª JANDIRA 

WANDERLEY BASTOS 
749,22 374,61 363,38 11,23 

18 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA 

CONCEIÇÃO DA PAZ 
1.437,96 718,98 662,17 56,81 

19 ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMÉLIA 1.970,84 985,42 957,86 27,56 
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20 ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR DIMECH 560,62 280,31 271,91 8,40 

21 ESCOLA RURAL MUNICIPAL MATA DO RONCA 338,10 169,05 163,98 5,07 

22 ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENTO 564,60 282,30 273,84 8,46 

23 ESCOLA MUNICIPAL ZULIMA PINHO ALVES 512,36 256,18 248,50 7,68 

24 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI GUIDO 1.413,04 706,52 685,33 21,19 

25 CENTRO DE EDUCAÇÃO NILO PEREIRA 1.504,76 752,38 729,81 22,57 

26 CRECHE JESUS DE NAZARÉ 1.340,42 670,21 650,11 20,10 

27 CRECHE TIO ROBERTO 2.510,60 1.255,30 1.217,64 37,66 

28 CRECHE MUNICIPAL N.S. DO Ó 800,00 400,00 388,00 12,00 

29 ESCOLA COMUNITÁRIA COSTA AZUL 1.464,66 732,33 710,36 21,97 

30 CRECHE MUNICIPAL NOSSA PRATA 1.604,88 802,44 778,37 24,07 

31 
CRECHE MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DE 

ARRUDA 
488,00 244,00 236,68 7,32 

32 ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA SAMPAIO 3.021,46 1.510,73 1.465,41 45,32 

33 ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES 341,84 170,92 165,79 5,13 

34 
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 
278,64 139,32 135,14 4,18 

35 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NAVARRO 354,12 177,06 171,75 5,31 

36 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE 

OLIVEIRA FILHO 
1.109,68 554,84 538,19 16,65 

37 
ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR ARIANO VILAR 

SUASSUNA 
1.900,58 950,29 921,78 28,51 

38 ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE 1.760,42 880,21 853,80 26,41 

39 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE LIMA 814,80 407,40 395,18 12,22 

40 ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA DE CASTRO 712,80 356,40 350,52 5,88 

41 ESCOLA MUNICIPAL EDNA MARINHO 523,40 261,70 253,85 7,85 

42 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.451,38 1.725,69 1.673,92 51,77 

43 
ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDVALDO 

MORAES 
879,72 439,86 426,66 13,20 

44 CEMEDI TELMA PALMEIRA 1.193,10 596,55 578,65 17,90 
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45 ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE  1.822,86 911,43 854,62 56,81 

46 ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CÂMARA 1.674,16 837,08 811,97 25,11 

47 
ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL NOSSA 

PRATA 
1.643,04 821,52 796,87 24,65 

48 
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO ALDO 

PINHO 
2.071,82 1.035,91 1.004,09 31,82 

49 ESCOLA MUNICIPAL DRª GELDA AMORIM 913,72 456,86 425,55 31,31 

50 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MIGUEL 

ARRAES E ALENCAR  
2.432,48 1.216,24 1.192,58 23,66 

51 ESCOLA MUNICIPAL JAIME GONÇALVES BOLD 1.791,48 895,74 883,87 11,87 

52 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FONSECA DE 

ALBUQUERQUE 
1.340,22 670,11 650,57 19,54 

53 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES  720,00 360,00 303,19 56,81 

54 ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA CAMAROTTI  2.731,86 1.365,93 1.334,34 31,59 

55 ESCOLA MUNICIPAL SUSIE REGIS  396,96 198,48 192,53 5,95 

56 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS 

WILSON CAMPOS  
5.465,42 2.732,71 2.650,73 81,98 

57 
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONÇALVES DA 

SILVA 
788,90 394,45 382,62 11,83 

58 ESCOLA MUNICIPAL PESCADOR JOSÉ REIS  1.017,32 508,66 493,40 15,26 

59 
ESCOLA MUNICIPAL DR. GERALDO PINHO 

ALVES  
648,92 324,46 314,73 9,73 

60 ESCOLA MUNICIPAL MARÍLIA RUSSEL 1.261,06 630,53 588,21 42,32 

61 ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ASSUNTA 1.415,36 707,68 686,45 21,23 

62 
ESCOLA MUNICIPAL IMPERATRIZ MARIA 

LEOPOLDINA 
770,92 385,46 373,90 11,56 

63 
ESCOLA MUNICIPAL RUBENITA DE LIMA 

CAVALCANTI 
1.237,90 618,95 562,14 56,81 

Totais 88.544,70 44.272,35 42.741,54 1.530,81 
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ANEXO III 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) DE SERVIÇO DE 

CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO PAULISTA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O procedimento a ser adotado pela gestão do contrato de prestação de SERVIÇO DE 

CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, encontra-se descrito neste documento, que 

deverá ser efetuado periodicamente pela equipe responsável pela fiscalização da execução dos 

serviços, gerando relatórios mensais de prestação dos serviços executados, sendo estes 

encaminhados ao gestor do Contrato. 

2. OBJETIVO 

Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados pela 

CONTRATADA na execução do contrato de prestação de serviços. 

3. REGRAS GERAIS 

A avaliação da CONTRATADA na prestação de serviços será feita por meio da análise do 

Indicador de Qualidade (IQ). 

4. CRITÉRIOS  

No “Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço¨ (Anexo IV) devem ser atribuídos 

os valores 3 (três), 1 (um) e 0 (zero) para cada item avaliado, correspondente aos conceitos 

“Realizado”, “Parcialmente Realizado” e “Não Realizado”, respectivamente. 

4.1. CRITÉRIOS DA PONTUAÇÃO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS 

AVALIADOS: 

Realizado Parcialmente Realizado Não Realizado 

03 (três) pontos 01 (um) ponto 0 (zero) ponto 

4.2. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

a) Quando atribuídas notas 1 (um) e 0 (zero), o gestor do Contrato deverá realizar reunião 

com a CONTRATADA, até 10 (dez) dias após a medição do período, visando proporcionar 

ciência quanto ao desempenho dos trabalhos realizados naquele período de medição e 

avaliação. 

b) Havendo reincidência será aplicada sanção administrativa conforme Tabela de Avaliação 

de Serviço, independente se a soma da pontuação for maior ou igual ao percentual de 80% 

(oitenta por cento) obtido no Indicador de Qualidade. 
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c) Na impossibilidade de se avaliar determinado item, deverá ser atribuída a pontuação 

máxima. 

d) Sempre que a CONTRATADA solicitar prazo visando o atendimento de determinado 

item, esta solicitação deve ser formalizada, objetivando a análise do pedido pelo gestor do 

contrato. Nesse período, esse item não deve ser analisado. 

5. COMPOSIÇÃO DO INDICADOR DE QUALIDADE 

Será formado baseado no percentual obtido no “Formulário de Avaliação de Qualidade do 

Serviço¨ (Anexo IV). 

a) Cálculo do Indicador de qualidade (IQ): corresponde a pontuação obtida através da 

avaliação mensal dos serviços prestados, conforme os critérios constantes no Formulário de 

avaliação do Indicador de Qualidade. Será mensurado através do seguinte cálculo: 

IQ= (I1+I2+I3+I4+I5)) X 100 

                 15 

Onde: 

IQ= Indicador de qualidade 

I1= Pontuação do Item 1 

I2= Pontuação do Item 2 

I3=Pontuação do Item 3 

I4=Pontuação do Item 4 

I5=Pontuação do Item 5 

6. PENALIDADES 

6.1. As penalidades aplicadas serão baseadas na pontuação obtida no “Formulário de 

Avaliação de Qualidade do Serviço¨ (Anexo IV).  As sanções administrativas serão 

aplicadas de acordo com o seguinte quadro:  

% obtido no Formulário 

de Avaliação de 

Qualidade 

Parâmetro para emissão do valor da 

Nota Fiscal 

SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

≥ 80 % 

Pagamento integral (100%) do quantitativo 

gerado pelo Indicador de Qualidade com 

geração de atestado de capacidade técnica 

Sem penalidade 

60% ≤IQ≤80% 
Pagamento de 95% do quantitativo gerado 

pelo Indicador de Qualidade 
Advertência  
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60% ≤IQ≤80% e 

reincidência 

ou 

Reincidência em 

pontuação zero nos itens 

Pagamento de 95% do quantitativo gerado 

pelo Indicador de Qualidade 

Multa administrativa de 20 % 

do valor da nota fiscal do 

serviço 

IQ<60% 
Pagamento de 80% do quantitativo gerado 

pelo Indicador de Qualidade 

Multa administrativa de 20 % 

do valor da nota fiscal do 

serviço; rescisão do contrato; 

suspensão temporária de 

participação em licitação e 

impedimento de contratar 

com a Administração Pública 

7. RESPONSABILIDADES 

7.1. Fiscal: 

• Responsável pela avaliação da CONTRATADA utilizando o “Formulário de 

Avaliação de Qualidade do Serviço¨ (Anexo IV) e encaminhamento de toda documentação 

ao Gestor do Contrato juntamente com as justificativas, para os itens avaliados com notas 0 

(zero) ou 1 (um). 

7.2. Gestor do Contrato: 

• Responsável pela consolidação das avaliações recebidas e pelo encaminhamento das 

consolidações e do relatório para pagamento da CONTRATADA; 

• Responsável pela aplicação de advertência à CONTRATADA e encaminhamento de 

conhecimento à autoridade competente; 

• Responsável pela solicitação de aplicação das penalidades cabíveis, garantindo a defesa 

prévia da CONTRATADA; 

• Responsável pela emissão da Avaliação de Desempenho do Fornecedor – Parcial ou Final. 

8. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

8.1. Cabe ao fiscal do contrato com base no “Formulário de Avaliação de Qualidade do 

Serviço¨ (Anexo IV), efetuar o acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e 

arquivando as informações de forma a embasar a avaliação mensal da CONTRATADA. 

8.2. No final de cada mês de apuração, o fiscal do contrato deve encaminhar, em até 05 

(cinco) dias após o fechamento das medições, O “Formulário de Avaliação de Qualidade 

do Serviço¨ (Anexo IV) gerado no período, acompanhado das justificativas para os itens que 

receberam notas 0 (zero) ou 1 (um) para o Gestor do Contrato. 

8.3. Cabe ao Gestor do Contrato, mensalmente, e com base em todos os Formulários de 

Avaliação de Qualidade do Serviço gerados durante este período, consolidar a avaliação de 
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desempenho da CONTRATADA frente ao contrato firmado e encaminhar uma via para a 

CONTRATADA. 

8.4. De posse dessa avaliação, o Gestor do Contrato deve aplicar na medição seguinte as 

penalidades cabíveis previstas neste procedimento, garantindo Defesa Prévia à 

CONTRATADA. 

8.5. Cabe ao Gestor do Contrato encaminhar mensalmente à CONTRATADA, no fechamento 

das medições, Quadro Resumo demonstrando de forma acumulada e mês a mês, o 

desempenho global da CONTRATADA em relação aos conceitos alcançados pela mesma. 
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ANEXO IV 

Formulário de Avaliação de Qualidade do Serviço da Contratada. 

Contrato número: Setor: Período: Data: 

Contratada: 

Responsável pela Fiscalização: 

Gestor do Contrato: 

 

ITEM CRITÉRIO SUB-CRITÉRIO INDICADOR PONTUAÇÃO 

1 Deveres 

Cumprimento dos 

Deveres da 

contratada  

100% dos deveres 

cumpridos 
3 

 
≥90%<100% das 

obrigações cumpridas 
1 

<90% das obrigações 

cumpridas 
0 

2 
 

Atendimento 

Atendimento 

dentro dos prazos 

estabelecidos 

Atendimento realizado 3 

 
Atendimento 

parcialmente realizado 
1 

Atendimento não 

realizado 
0 

3 Documentação 
Entrega dos 

Documentos  

Solicitação cumprida 3 

 

 

 

 

Solicitação parcialmente 

cumprida - entrega de 

documentação 

incompleta 

1 

Solicitação não 

cumprida no prazo 
0 

4 Material e Garantir o Solicitação cumprida 3  
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Equipamentos fornecimento dos 

equipamentos e 

materiais utilizados 

e contratados 

Solicitação parcialmente 

cumprida - entrega de 

material incompleta 

1 

 

 

 

Fornecimentos não 

cumprido no prazo 
0 

4 
Garantia dos 

serviços 

Cumprimento das 

Garantias dos 

serviços prestados 

Pagamento realizado 

dentro do prazo legal 
3 

 
Pagamento realizado de 

forma incompleta 
1 

Pagamento realizado 

fora do prazo legal 
0 
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Contrato nº: Validade: Empresa: 

 

Responsável pela fiscalização: Gestor do contrato: Data: 

 

Parcela: 

 

Mês: 

INDICADOR DE QUALIDADE 

MECANISMO DE CÁLCULO IQ= [Soma da pontuação do Indicador/15] x 100 

PERCENTUAL INDICADOR DE QUALIDADE   

VALOR DO SERVIÇO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

Mecanismo de Cálculo 

% obtido no 

Indicador de 

Qualidade 

% Desconto  

≥ 80 % Sem desconto 

60% ≤IQ≤80% 
5% de desconto do valor da 

nota fiscal 

60%≤IQ≤80% e 

reincidência ou 

Reincidência em 

pontuação zero nos 

itens 

25% de desconto do valor da 

nota fiscal  

IQ<60% 
40% de desconto do valor da 

nota fiscal 

Reincidência no 

descumprimento das 

obrigações 

contratuais 

15% de desconto do valor da 

nota fiscal 

Cálculo % Obtido no Indicador de Qualidade= 

% Desconto= 

Valor do Serviço (R$)  

 

ANEXO V 

FORMULÁRIO DE FORMAÇÃO DE VALOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL 


