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TERMO DE REFERÊNCIA 

Sistema de Registro de Preços 
 

PREGÃO ELETRÔNICO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Paracambi 

PREGÃO SRP Nº 14/2019 
(Processo Administrativo n.° 23278.102443/2018-17) 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores 
urbanos através de  dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) para as 
dependências (prédio principal, quadra, anexo I e anexo II) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Paracambi, com fornecimento de todos os 
materiais necessários e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e equipamentos de 
proteção individual necessários à execução do serviço, conforme especificações constantes 
neste Termo de Referência. 
 

Item 
 

Descrição/ Especificação 
Código 
Catser 

Unidade 
De 

Medida 

Requisição 
Mínima 

Requisição 
Máxima 

Valor 
Máximo 

Aceitável 
por 

unidade de 
medida 

(R$) 

1 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e 
vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, 
desratização e descupinização) para 
as dependências (prédio principal, 
quadra, anexo I e anexo II) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - 
Campus Paracambi e Campus 
Engenheiro Paulo de Frontin 

3417 m² 8.779 15.041,50 0,58 

2 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e 
vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, 
desratização e descupinização) para 
as dependências (prédio principal, 
quadra, anexo I e anexo II) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - 

3417 m² 7.313,51 29.270,50 0,58 

ANEXO I 
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Campus Duque de Caxias, Belford 
Roxo, São João de Meriti e Mesquita 

 
3 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e 
vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, 
desratização e descupinização) para 
as dependências (prédio principal, 
quadra, anexo I e anexo II) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - 
Campus Realengo e Campus Rio de 
Janeiro 

3417 m² 11.494 16.285,25 0,58 

4 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e 
vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, 
desratização e descupinização) para 
as dependências (prédio principal, 
quadra, anexo I e anexo II) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - 
Campus São Gonçalo e Niterói 

3417 m² 566,87 32.809,25 0,58 

5 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e 
vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, 
desratização e descupinização) para 
as dependências (prédio principal, 
quadra, anexo I e anexo II) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - 
Campus Volta Redonda e Resende 

3417 m² 4.981,25 9.643 0,58 

 

1.2. A requisição mínima refere-se a área total do prédio principal. 

1.3. A requisição máxima refere-se a área do prédio principal acrescido das áreas anexas (quadra, 

anexos, etc). 

1.4. O custo total máximo estimado para 12 meses (anual) refere-se a área da requisição máxima,  

multiplicada por 4 (quatro) parcelas de prestação de serviços, minimamente trimestrais ou sob 

demanda, conforme segue: 

Item 
 

Descrição/ Especificação 
Código 
Catser 

Requisição 
Máxima 
anual 
(m²) 

Valor Máximo 
anual (R$) 

1 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) 
para as dependências (prédio principal, quadra, anexo I e 
anexo II) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

3417 60.166 34.896,28 
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Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Paracambi e 
Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

2 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) 
para as dependências (prédio principal, quadra, anexo I e 
anexo II) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Duque de Caxias, 
Belford Roxo, São João de Meriti e Mesquita 

3417 117.082 67.907,56 

3 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) 
para as dependências (prédio principal, quadra, anexo I e 
anexo II) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Realengo e 
Campus Rio de Janeiro 

3417 65.141 37.781,78 

4 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) 
para as dependências (prédio principal, quadra, anexo I e 
anexo II) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus São Gonçalo e 
Niterói 

3417 131.237 76.117,46 

5 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de controle de pragas e vetores urbanos através de 
dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) 
para as dependências (prédio principal, quadra, anexo I e 
anexo II) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus Volta Redonda e 
Resende 

3417 38.572 22.371,76 

 

1.5. O preço ofertado deve incluir todo e qualquer custo, inclusive despesas indiretas e impostos, que 

por ventura venham a incidir sobre o objeto desta contratação. 

1.6. Atendendo a Instrução Normativa n°5 de 27 de junho de 2014 SLTI MPOG, alterada pela Instrução 

Normativa n° 07 de 29 de Agosto de 2014 também da SLTI MPOG, esta pesquisa de preço utilizou 

o Portal de Compras Governamentais. 

 

2. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

2.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços e suas respectivas 

quantidades: 

Un. Campus  UASG Quantidade (m²)  

Item 01 Eng. Paulo de Frontin 158157 19.200 

Item 02 
Duque de Caxias 158482 89.360 

Belford Roxo 158157 9.916 
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São João de Meriti 158157 16.190 

Mesquita 158157 1.616 

Item 03 
Realengo 158486 31.573 

Rio de Janeiro 158502 33.568 

Item 04 
São Gonçalo 158487 99.600 

Niterói 158157 31.637 

Item 05 
Volta Redonda 158488 30.265 

Resende 158157 8.307 

 

2.2. Os locais de entrega para os órgãos participantes são: 
 

2.2.1. Campus Belford Roxo - Av. Joaquim da Costa Lima, s/nº, São Benardo, 
Belford Roxo, RJ, CEP: 26165-225 – Telefone - (21) 3293-6078; 

 
2.2.2. Campus Paulo de Frontin: Av. Maria Luiza, s/nº, Sacra Família do Tinguá, 
Engenheiro Paulo de Frontin, RJ, CEP:26660-000 - (24) 2468-1829 / 1830 / 1831; 
 
2.2.3. Campus São João de Meriti -  Rua Vala da Divisa, s/nº, Coelho da Rocha, 
São João de Meriti, RJ, CEP: 25550-110 – Telefone - (21) 3293-6077; 
 
2.2.4.  Campus Resende -  Av. Prefeito Botafogo, s/nº, Comercial, Resende, 
RJ, CEP:27542-000 – Telefone - (24) 3383-4907 / 4909 / 4910; 

 
2.2.5. Campus Niterói -  Rua Professor Plínio Leite, s/n, Caminho Niemeyer, 
Centro, Niterói, RJ, CEP: 24020-010 – Telefone - (21) 3293-6089. 

 
2.2.6. Campus Mesquita: Rua Baronesa de Mesquita, s/nº, Centro, Mesquita, RJ, 
CEP:26551-470 – Telefone - (21) 2797-2509 / 2512 / 2507; 

 
2.2.7. Campus Duque de Caxias: Avenida República do Paraguai, nº 120, Sarapuí, 
Duque de Caxias, RJ, CEP:25050-100 – Telefone: (21) 2784-6123 / 6105 / 6109; 
 
2.2.8. Campus Realengo - Rua Carlos Wenceslau, nº 343, Realengo, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP:21715-000 – Telefone - (21) 3107-6013 / 6020 / 6027; 
 
2.2.9. Campus São Gonçalo - Rua Dr. José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, 
Neves, São Gonçalo, RJ, CEP:24425-004 – Telefone - (21) 2624-9006 / 9014 / 0921; 

 
2.2.10. Campus Volta Redonda - Rua Antônio Barreiros, nº 212, N. Sra. das Graças, 

Volta Redonda, RJ, CEP:27215-350 – Telefone - (24) 3356-9132 / 9192 / 9196; 
 

2.2.11. Campus Rio de Janeiro - Rua Senador Furtado, nº 121/125, Maracanã, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP:20270-021 – Telefone - (21) 2566-7710 / 7736 / 7730; 

 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A contratação refere-se ao serviço de dedetização (desinsetização, desratização e 

descupinização)  para  as dependências) das dependências dos campi do IFRJ. 
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3.2. A contratação é justificada em razão da presença de formigas, baratas, abelhas, marimbondos, 

traças, percevejos, cupins, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, moscas, pernilongos, larvas de 

mosquito, roedores, ratos, dentre outros animais sinantrópicos e etc., representando risco a saúde 

dos funcionários e alunos, bem como as atividades laborais do Campus. 

3.3. A quantidade estimada de contratação foi obtida por projeção do serviço licitado para um período 

de 12 meses, com possibilidade de execuções parceladas e/ou sob demanda. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 

2002, c/c art. 4º do Decreto nº 5.450/2005.  Vide item 2.7 do ANEXO V da IN nº 05/2017. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, 

de 1997, 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. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

5.2. Das especificações técnicas  

5.2.1. O Controle de pragas e vetores urbanos através da prestação dos serviços de 

dedetização (Desinsetização / Descupinização / Desratização) nos diversos ambientes 

acadêmicos e administrativos que compõem os campi do IFRJ deverá ser realizado com 

fornecimento de todos os materiais necessários para sua execução.  

5.2.2. O controle de pragas e vetores urbanos deve ser realizado com periodicidade mínima 

mensal, conforme indica o inciso II do artigo 4º da RDC Nº 52/2009 ANVISA. 

5.2.3. O controle de pragas e vetores urbanos deverá ser feito através do método químico, 

aumentando-se desta forma a garantia de que seja evitada uma reinfestação. O 

resultado esperado é a eliminação e a prevenção ao surgimento das pragas e vetor. 

5.2.4. Caberá a contratada fornecer todos os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários para execução dos serviços, inclusive os equipamentos de 

proteção individual (EPI), nos termos de sua proposta, bem como dispor de mão de obra 

qualificada para a prestação dos serviços.es urbanos que têm infestado os vários setores 

do Campus. 

5.2.5. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que deverão ser fornecidos pela 

contratada aos seus funcionários devem estar em conformidade com o disposto na NR 

6 – Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho, sendo 

indispensáveis os seguintes itens: 

a) Botas; 

b) Luvas; 
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c) Calça; 

d) Camisa; 

e) Protetor Respiratório semi-facial (máscara); 

f) Protetor ocular (olhos); 

g) Macacão específico – Deverá ser fornecido no caso de eliminação de pragas que 

ofereçam risco ao trabalhador, como marimbondos, abelhas e etc.       

5.2.6. A Contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado para o 

exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e 

pragas urbanas, devendo apresentar o registro deste profissional junto ao respectivo 

conselho e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços 

a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

5.3. Da execução do serviço 

5.3.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 72h (Setenta e Duas horas) após a 

solicitação de realização do serviço, enviar ao local da prestação uma equipe 

capacitada para proceder à avaliação e o levantamento do local, bem como para 

analisar o procedimento adequado para a sua execução. A visita ao local antes da 

realização dos serviços será obrigatória. 

5.3.2. Antes de executar o serviço, a Contratada deverá, inicialmente, realizar uma avaliação 

de todo o local objeto da prestação do serviço, estabelecendo níveis de gravidade da 

infestação na localidade, bem como a identificação da(s) espécie(s) infestantes. 

Deverá também identificar questões relativas a estrutura da construção, sua 

manutenção, higienização e histórico sobre infestações anteriores. 

5.3.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria do campus, a contratada 

fica ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores 

sobre o desconhecimento das condições de execução e grau de dificuldade técnica 

não prevista, bem como qualquer futura alegação de óbice ou custo não previsto para 

execução das obrigações assumidas em razão do cumprimento do objeto desta 

licitação. 

5.3.4. O deslocamento da empresa interessada em participar do certame até o local da 

vistoria fica a cargo da mesma, sem ônus para a contratante. 

5.3.5.  A execução dos serviços deverá ser realizada durante o expediente de 8:00 às 17:00h, 

de segunda-feira a sexta-feira, sempre acompanhado do fiscal de contrato e sem 

prejudicar as atividades normais do Campus, considerando a presença humana, 

incluindo-se crianças, adultos, idosos e pessoas debilitadas.  

5.3.6. A contratada deverá, antes do início da realização do serviço, informar ao responsável 

pelo setor e a seus funcionários sobre os cuidados a serem tomados e as medidas de 

primeiros socorros a serem realizadas em caso de intoxicações.  

5.3.7. Deverá a Contratada desenvolver um procedimento elaborado de forma objetiva que 

estabeleça instruções sequenciais para a prestação de serviço de controle de vetores 

e pragas urbanas, definindo os equipamentos, os tipos de produtos saneantes 

domissanitários, as doses e concentrações dos produtos necessárias, a metodologia 

de aplicação e demais estratégias que serão utilizadas durante a prestação do serviço. 



                                                         
 
                    

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
 
 

____________________________________________________________________ 
Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: SRP  Serviços Contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra  
Atualização: Outubro/ 2017 

5.3.8. A contratada deverá entregar ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

serviço, em via escrita, assinada e com a identificação de seu estabelecimento, o plano 

de trabalho. 

5.3.9. Os serviços deverão seguir o cronograma de atividades estabelecido e apresentado 

pela Contratada, após a anuência da Contratante. 

5.3.10. Havendo a necessidade de interrupção das atividades e de isolamento do local após a 

prestação do serviço, deverá a contratada informar o prazo de quarentena por escrito no 

plano de trabalho. 

5.3.11.  Caso seja necessário afastar móveis para aplicação de produtos, o afastamento deverá 

ser feito pela empresa contratada. Sendo afastados os móveis, a empresa contratada 

também deverá, após a aplicação dos produtos, devolve-los ao lugar de origem. 

5.3.12. Ocorrendo avarias, a contratada deverá substituir todos os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios defeituosos na qualidade e quantidade especificadas nos termos 

de sua proposta. 

5.3.13. No evento de quaisquer reações adversas por parte do corpo componente do IFRJ aos 

produtos utilizados, será sinalizado à Contratada a necessidade de neutralização dos efeitos 

dos mesmos de forma a atenuar e/ou suspender as consequências advindas de sua 

utilização. 

5.3.14. Deve a contratada observar na execução dos serviços prestados nas instalações de 

estoque de alimentos e refeitórios, quando da aplicação do controle químico, o dever de 

realizar no estabelecimento procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a 

contaminação dos alimentos, equipamentos e utensílios. 

5.3.15. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de serem reutilizados, devem 

ser higienizados para a remoção dos resíduos de produtos desinfestantes. 

5.3.16. A contratada deverá proceder à aplicação dos produtos não apenas nos ambientes dos 

prédios, mas também nas gavetas, mesas, armários, prateleiras, rodapés, batentes de 

portas e janelas, caixas de gordura, caixas e quadros de luz, caixas de esgotos, lixeiras, 

sanitários, ralos, banheiros, copas, portais, depósitos, estoques, e demais locais indicados 

pela Contratante. 

5.3.17.  O método de aplicação do(s) produto(s) deverá(ão) variar de acordo com a praga a ser 

combatida e as condições do ambiente infectado. 

5.3.18. A Contratada deve priorizar, sempre que possível e adequado à praga a ser combatida, a 

aplicação de métodos de desinsetização, desratização e descupinização sem cheiro. 

5.3.19. Os produtos sem cheiro deverão ser aprovados pelos órgãos de controle a fim de que seja 

garantida total segurança aos usuários dos ambientes que serão objeto da prestação, bem 

como para a garantia dos serviços. 

5.3.20. Nos locais onde a quantidade de aplicações seja superior a uma vez, deverá a Contratada 

realizar, na segunda aplicação, o rodízio das substâncias, de modo a eliminar a 

possibilidade de sobrevivência das pragas. 

5.3.21. Após a eliminação das pragas, a contratada deverá, através do emprego de medidas 

corretivas adequadas, realizar a instalação de barreiras que impeçam o acesso das 

mesmas. 
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5.3.22. Após a aplicação dos produtos saneantes a edificação, as instalações, os equipamentos, 

os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas urbanas ou qualquer 

evidência de sua presença como fezes, ninhos e outras mais. 

5.3.23. A coleta, limpeza e destinação correta de possíveis animais, insetos e/ou roedores que 

aparecerem mortos durante o processo de aplicação dos produtos deverá ser realizada pela 

empresa Contratada mediante pronto atendimento à solicitação por parte da fiscalização do 

contrato. 

5.3.24. Deverá a contratada fornecer à Contratante, após a prestação do serviço, o relatório de 

ocorrências detalhando os serviços efetivamente executados, devendo referido relatório estar 

assinado pelo Responsável Técnico e contendo o nome da contratante; o endereço da 

contratante; a(s) praga(s) alvo do serviço executado; o(s) grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) 

utilizado(s); o nome e concentração de uso do princípio ativo e quantidade do produto aplicado 

na área; o nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 

correspondente; o número do telefone do Centro de Informação Toxicológica (CEATOX) mais 

próximo do local de prestação do serviço; a data de execução do serviço; a identificação da 

Contratada com a razão social, nome fantasia, endereço, telefone e números das licenças 

sanitária e ambiental com seus respectivos prazos de validade. 

5.3.25.  A Contratada deverá encaminhar à Contratante os relatórios de ocorrência detalhando os 

serviços efetivamente executados juntamente com as notas fiscais, para fins de pagamento. 

5.3.26. A contratada deverá afixar cartazes informando a realização do tipo de serviço prestado, 

com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação 

Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental. 

5.3.27.  Ao serem executados, os serviços não poderão contrariar as normas vigentes no país que 

norteiam a realização do controle de pragas e vetores urbanos, cabendo observar, 

basicamente, dentre elas: 

5.3.28. Lei RJ nº 3972, de 24 de setembro de 2002; 

5.3.29. IN IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006; 

5.3.30. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a RDC ANVISA nº 52/2009 e os 

produtos utilizados deverão atender as normas contidas na presente resolução e não causarem 

manchas. Ademais, os produtos e serviços devem estar também em consonância a IN 01/2010 

do MPOG e serem inofensivos ao meio ambiente e não tóxicos aos seres humanos. 

5.4. Dos produtos utilizados 

5.4.1. A composição dos produtos saneantes domissanitários e os ingredientes ativos a serem 

utilizados para o controle das pragas deve ser adequada tanto às características dos locais em 

que serão aplicados quanto da(s) praga(s) que se deseja exterminar, evitando-se o mínimo de 

contaminação e intoxicação tanto humana quanto animal. 

5.4.2. Os produtos químicos empregados devem apresentar maior especificidade possível contra a 

praga de interesse, possuir um período prolongado de ação, não ter uma grande persistência 

do produto inativo no solo, não causar manchas, serem inofensivos à saúde humana e animal, 

serem incolores, não danificarem ou provocarem a morte de vegetais e tornarem-se inodoros 

em curto prazo de tempo após sua aplicação. 

5.4.3.  Os produtos empregados deverão observar o disposto na Resolução RDC ANVISA nº 34/2010. 
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5.4.4. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o tempo de contato e o 

modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários de acordo com às instruções 

do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

5.4.5.  A aplicação de produtos para extermínio de roedores obedecerá às normas do INEA 

(Instituto Estadual do Ambiente), obrigando-se a contratada a utilizar raticidas que evitem a 

putrefação de roedores e que sejam inócuos aos demais animais de sangue quente. 

5.4.6.  Estão proibidos os rodenticidas à base de alfanaftiltiouréia (ANTU), anidrido arsenioso, 

estrictinina, fosfetos metálicos, fósforo branco, monofluoroacetato, monofluoroacetamida, 

sais de bário e sais de tálio. 

5.4.7. A desratização deverá ser realizada com emprego de raticidas que serão colocados em 

locais estratégicos, não acessíveis ao contato humano e o produto a ser utilizado deverá 

ser inodoro, de eficácia comprovada e provocar a morte e o ressecamento do animal, sem 

deixar odor. 

5.4.8. As doses e as concentrações dos produtos deverão ser aplicadas direta e/ou indiretamente 

sobre as pragas e estarem adequadas ao tipo de produto aplicado e as diferentes reações 

fisiológicas de cada inseto, evitando-se falhas técnicas de aplicação que não ocasionem a 

morte e o controle das pragas. 

5.4.9. Os produtos químicos utilizados deverão estar lacrados, selados e dentro do prazo de 

validade (data de vencimento superior a no mínimo um mês contando da data de aplicação) 

somente podendo ser abertos no local de sua aplicação, mediante a presença do 

responsável pela Contratada e do fiscal da Contratante. 

5.4.10. Para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas somente podem ser 

utilizados os produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas 

especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados junto ao(s) órgão(s) 

competente(s) do Ministério da Saúde. 

5.4.11. A Contratada também deverá observar, para a utilização dos produtos desinfestantes, 

todas as normas vigentes editadas pela ANVISA e pela Vigilância Sanitária do Estado do 

Rio de Janeiro que disciplinam as interdições de produtos saneantes domissanitários. 

5.4.12. A Contratada deverá observar a concentração máxima especificada, o tempo de contato 

e o modo de uso/aplicação dos produtos saneantes domissanitários de acordo com às 

instruções do fabricante e obedecendo a legislação pertinente. 

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. A demanda do órgão gerenciador e dos participantes tem como base as seguintes 

características: 

6.1.1.  O custo total máximo estimado da presente licitação é de R$ 239.073,66 
(duzentos e trinta e nove mil e setenta e três reais e sessenta e seis 
centavos), correspondente à prestação dos serviços e cobertura da área total 
dos campi em 4 (quatro) parcelas. 
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ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Paracambi 

Definição Unidade Área 

Campus Paracambi (Prédio Principal) m2 7.079 

Quadra m² 331,06 

Anexo I m2 1.500 

Anexo II m2 1.662,24 

Total m2 10.241,24 

Estimativa anual (4x o total) m² 42.289,20 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Avançado Eng. Paulo de Frontin 

Definição Unidade Área 

Campus Engenheiro Paulo de Frontin (Prédio Principal) m2 2.300,00 

Anexo I m2 1.800,00 

Área esportiva m2 700,00 

Total m2 4.800,00 

Estimativa anual (4x o total) m² 19.200,00 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Duque de Caxias 

Definição Unidade Área 

Campus Duque de Caxias (Prédio Principal) m2 3.187,08 

Quadra m² 761,04 
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Prédio anexo – 1º pavimento m2 300,00 

Prédio anexo – 2º pavimento m2 300,00 

Área verde m² 1.191,39 

Total m2 5.584,86 

Estimativa anual (4x o total) m² 22.340 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Avançado Belford Roxo 

Definição Unidade Área 

Campus Belford Roxo (Prédio Principal) m2 979,00 

Área externa m2 1.500,00 

Total m2 2.479,00 

Estimativa anual (4x o total) m² 9.916,00 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Avançado São João de Meriti 

Definição Unidade Área 

Campus São João de Meriti (Prédio Principal) m2 4.252,00 

Anexo m2 213,95 

Total m2 4.466,95 

Estimativa anual (4x o total) m² 17.867,80 
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ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Avançado Mesquita 

Definição Unidade Área 

Campus Avançado Mesquita (Área Interna) m2  234,00 

Área Externa m2 170,00 

Total m2 404,00 

Estimativa anual (4x o total) m² 1.616,00 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Realengo 

Definição Unidade Área 

Campus Realengo (Área construída) m2 3.800,00 

Área pavimentada, pátios de passeio e calçamento com 

área verde.  

m² 4.093,07 

Total m2 7.893.07 

Estimativa anual (4x o total)  M² 31.572,28 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Rio de Janeiro 

Definição Campus São Gonçalo Unidade Área 

Prédio principal m2 7.694,00 

Quadra m² 698,00 

Total m2 8.392,00 

Estimativa anual (12x o total) m² 100.704,00 
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ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus São Gonçalo 

Definição Campus São Gonçalo Unidade Área 

Prédio principal Neusa Brizola m2 4.906,87 

Anexo Neusa Brizola m² 382,82 

Prédio principal Willy Brandt m2 4.906,87 

Quadra Willy Brandt m2 1.153,67 

Piscina Willy Brandt m2 679,20 

Anexo Willy Brandt m2 382,82 

Área não construída m2 12.487,75 

Total m2 24.900 

Estimativa anual (4x o total) m² 99.600 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Avançado Niterói 

Definição Unidade Área 

Campus Avançado Niterói (Prédio Principal) – salas 

administrativas e salas de aula 

m2 1.463,75 

Campus Avançado Niterói (2º pavimento) – refeitório e 

laboratórios especiais 

m² 974,90 

Campus Avançado Niterói (3º pavimento) – Quadra m2 1.075,98 

Biblioteca m2 184,05 

Auditório m² 275,26 
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Campus Avançado Niterói (Área pavimentada) –

estacionamento e pátios 

m² 3.935,35 

Total m2 7.909,29 

Estimativa anual (4x o total) m² 31.637,16 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES – Campus Volta Redonda 

Definição Campus Volta Redonda Unidade Área 

Campus Volta Redonda (área total) m2 7.566,24 

Total m2 7.566,24 

Estimativa anual (4x o total) m² 30.264,96 

 

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES - Campus Avançado Resende 

Definição Unidade Área 

Campus Avançado Resende (Prédio Principal) m2 2.076,70 

Total m2 2.076,70 

Estimativa anual (4x o total) m² 8.306,80 

7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

7.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir 

estabelecidos: 

7.1.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.1.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente. 
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7.1.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 

à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis. 

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

8.1. Dos critérios de sustentabilidade 

8.1.1. Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e 

normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as 

recomendações quanto à responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte 

do material bem como a apresentação de documentos físicos, copiados ou impressos, 

preferencialmente através de papel reciclado, e de forma a não frustrar a 

competitividade. 

8.1.2. A Contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos 

das exigências impostas pela Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e no art. 4º do Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012, mediante 

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido 

cumpre as exigências, conforme art. 7º e 8º do Decreto nº 7.746/2012. 

8.1.3. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, atendendo a 

IN SLTI/MP nº 01/2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não 

se aplica a referida instrução. 

8.1.4. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da I/N SLTI/MP n° 01/2010; 

da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 

416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 

setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

8.1.5. A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

8.1.6. Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização ou aplicação de 

agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município, nos termos do artigo 

4° da Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do Decreto 

n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e legislação correlata. Caso o licitante seja 
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dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o 

documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei. 

8.1.7. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na execução dos serviços 

deverão estar previamente registrados no órgão federal competente, de acordo com as 

diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do 

meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 

1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata. 

8.1.8. Para os itens, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo 

I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013, só será admitida a 

oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

8.1.9. A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens vazias, ou que 

acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas e embalagens plásticas, e 

materiais que por ventura forem utilizados e transformados em lixo, mediante 

comprovante de recebimento, sendo de sua inteira responsabilidade a retirada desses 

materiais conforme previsto na legislação e normas ambientais para o tratamento, 

armazenamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, a cargo das 

empresas titulares do registro, produtoras e comercializadoras, ou de posto de 

recebimento ou centro de recolhimento licenciado e credenciado,  observadas as 

instruções constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da Lei n° 

12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação 

correlata. 

8.1.10. De acordo com a redação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e Lei nº 4191, 

de 30 de setembro de 2003, Art. 22, inciso I, do Estado do Rio de Janeiro, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos agrotóxicos, seus 

resíduos e embalagens são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa. Essa Logística é um instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada (caso houver). Portanto, a empresa deve fornecer estrutura de logística 

reversa, exceto se não houver regulamentação editada pelo Poder Público, ou acordo 

setorial ou termo de compromisso entre o Poder Público e o setor produtivo. 

 

9. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E 

PAGAMENTO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666/93, e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97. 
 

9.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 
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9.3. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO 
V-B, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017. 
 
9.3.1. A gestão da execução do contrato compete ao Gestor que será auxiliado pelo Fiscal 

Técnico. 
 

9.4. 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. 
 

9.5. A prestação qualitativa dos serviços será medida da seguinte forma: 
 

 
9.5.1. A medição será através do Instrumento de Medição dos Resultados (IMR) – que é o 

mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e 
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas 
adequações de pagamento; 
 

9.6. 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. 

 

9.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada 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 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

9.8. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

 

9.9. 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 em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

9.10.  A Contratada obriga-se a executar o objeto contratado dentro do prazo de vigência do Contrato, 

de acordo com as requisições e quantidades requeridas, nas especificações e procedimentos 

descritos neste Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade o saneamento de 

irregularidades constatadas pela Contratante. 

 

9.11. 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 refeitos de 

forma imediata e às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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9.12. Todos os serviços a serem prestados serão acompanhados e fiscalizados pelo gestor/fiscal do 

contrato, devidamente designado para esse fim, que podem: 

 

9.12.1. Solicitar a paralisação temporária do serviço caso seja constatada alguma irregularidade. 

 

9.12.2. Suspender os trabalhos pela contratada em caso de impossibilidade da execução do 

serviço em determinado local. 

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

10.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 

seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 

10.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade 

suficiente e promovendo sua substituição quando necessário. 

10.1.2. A Contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPIs) 

necessários para a execução dos serviços aos seus colaboradores, bem como aos 

servidores designados pela instituição para acompanhar a execução dos serviços, 

conforme as normas de segurança vigentes. 

 

11. DA VISTORIA 

11.1. 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 09:00  horas às 16:00 horas, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente pelo telefone (2683-9713 ou 2683-9717), podendo sua realização ser 

comprovada por: 

11.1.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme item 3.3 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 

11.1.2. Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para 

execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realiza-la, de 

que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 

do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou 

financeiras com este (órgão ou entidade).  
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11.2. 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. 

 

11.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado. 

 

12. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

12.1. A execução dos serviços será iniciada sob demanda, em data a ser definida por ambas as 

partes. 

12.2. Os serviços contratados deverão ser prestados no horário compreendido entre o período de 

09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em data acordada previamente. 

12.3. Na execução de qualquer atividade, trabalho ou serviço solicitado pela Contratante, a 

Contratada deve observar rigorosamente todas as exigências previstas na legislação vigente, quer 

sejam, federais, estaduais e municipais, relativas à segurança, higiene e saúde do trabalho, 

principalmente aquelas estabelecidas na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e Portaria 

3.214, de 08 de junho de 1978, onde estão contidas as Normas Regulamentadoras. 

12.4. Além da observância obrigatória supracitada, a Contratada também deverá obedecer às 

instruções, orientações, especificações técnicas e outras solicitações pertinentes à segurança, 

higiene e saúde do trabalho estabelecidas pela Contratante, visando à prevenção de acidentes e 

doenças ocupacionais. 

12.5. Em caso de acidente, a Contratada deverá informar os procedimentos que serão adotados, 

que incluam no mínimo o nome e telefone dos responsáveis pela Contratada e hospitais para 

encaminhamento dos acidentados, emitir o Cadastro de Comunicação de Acidente (CAT) até o 

primeiro dia útil posterior ao acidente, realizar análise de acidentes, comunicando o fato 

imediatamente à contratante. 

12.6. Todos os custos gerados pelo acidente deverão ser cobertos pela Contratada. 

12.7. A Contratada deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias 

ao atendimento de seus empregados e terceiros, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 

encarregados, assumindo ainda as responsabilidades civil e penal e demais sanções legais 

decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.2. 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; 

13.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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13.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 

13.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.  

13.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. 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 os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

14.2. 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; 

14.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

14.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

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

14.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

14.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

14.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas  em legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

14.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

14.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

14.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

14.11. 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; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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14.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

14.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

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

seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

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

13.15 Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação. 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1.     Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

17. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

17.1.  O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, 
e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 
 

17.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

 
17.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 
 

17.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V-
B, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017. 

 
17.5. 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 VIII  da Instrução 
Normativa nº 05, de 2017, 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 
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

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

avaliação da prestação dos serviços. 
17.7. 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.  
 

17.8. 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.  

 
17.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
 

17.10. 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.  

 
17.11. 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.  

 
17.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  
 

17.13. O fiscal técnico, 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 art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
17.14. 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.  

 
17.15. 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. 

 
17.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada 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 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17.17. 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 em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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18. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

18.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão 

acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

18.2. 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. 

18.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 

empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

18.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo. 

 

18.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do 

contrato irá 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, que poderá resultar no redimensionamento de valores a 

serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato 

(item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017). 

 

18.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 

pelo gestor do contrato. 

 
18.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação 

apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.O 

gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e 

comunicará a CONTRATADA 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. 

18.4.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que: 

19.1.1.  inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e 

19.1.5. cometer fraude fiscal. 

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

CONTRATADA as seguintes sanções: 

19.2.1. 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; 

19.2.2. Multa de:  

19.2.2.1. 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 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;  

19.2.2.2. 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 anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

19.2.2.5. 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; 

19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

19.2.3. 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; 

19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com 

o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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19.2.5. 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;  

19.2.6. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos 

a serem efetuados. 

19.2.7. 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 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências 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 
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4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

6 
Substituir empregado alocado que não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

7 

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 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

9 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

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

ou profissionais que: 

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

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

atos ilícitos praticados.  

18.6 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. 

18.7  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. 

18.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 


