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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 58000.009983/2016-03

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a 
serem executados nas dependências do Ministério do Esporte em Brasília – DF.

1.2. Os serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio correspondem a mão de obra, materiais de consumo e o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme Anexo I-C e Anexo I-D, deste 
Termo de Referência. 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência obedece aos parâmetros estabelecidos:

2.1.1. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações;

2.1.2. Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; 

2.1.3. Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000;

2.1.4. Decreto n.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000;

2.1.5. Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001;

2.1.6. Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005;

2.1.7. Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1.997;

2.1.8. Instrução Normativa SLTI/MPOG n.° 2 de 30 de abril de 2008, com alterações pela IN nº 03, de 16/10/09 atualizadas pela IN-06, SLTI/MPOG, de 23 de dezembro de 2013;

2.1.9. Caderno Técnico de Limpeza do Distrito Federal, disponibilizado para consulta no Portal do Governo – comprasgovernamentais.gov.br;

2.1.10. Instrução Normativa nº 02, de 06 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

2.1.11. Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014 e suas alterações, realizadas pela Instrução Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014;

2.1.12. Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

2.1.13. Portaria MTE nº 1.510/2009, e

2.1.14. Decreto nº 5.450/2005, como também buscar a sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, conforme o disposto no anexo V, da IN-SLTI/MPOG nº 02/2008 e demais legislações vigentes.

3. JUSTIFICATIVA E CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação dos serviços de limpeza e conservação de forma contínua dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com fornecimento de mão de obra e respectivos insumos e ainda com observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, pelas normas e pelas legislações aplicáveis, tem por objetivo a manutenção das condições necessárias para que os servidores desempenhem suas funções neste Órgão em um ambiente mantido em bom estado de 
conservação, asseio e higiene.

3.2. Considerando que se trata de serviço essencial e sua interrupção pode comprometer a saúde de pessoas e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o 
funcionamento regular das unidades, torna-se imprescindível à contratação de empresa para a execução dos serviços.

3.3. Assegurar a continuidade do atendimento dos serviços, objeto dessa contratação, visando a conservação do patrimônio público, além de oferecer condições de higiene e salubridade aos membros, servidores e demais 
usuários que frequentam a referida Unidade do Ministério do Esporte.

Página 1 de 44SEI/ME - 0077814 - Termo de Referência

30/08/2017http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=92334&i...



3.4. Considerando que os serviços objeto desta contratação são imprescindíveis ao bom desenvolvimento das atividades desta pasta, e ainda, visando a manutenção das condições necessárias para um ambiente mantido em 
bom estado de conservação, asseio e higiene, a prestação de serviços de que trata este objeto não poderá ser interrompida. Dessa forma, a vigência do futuro contrato deverá ser de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

3.5. Os serviços a serem contratados apresentam padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência por meio de especificações usuais no mercado, enquadrando-se na 
classificação de serviços comuns, conforme apregoam os normativos regidos pela Lei n° 10.520/02, Decreto n° 3.555/00, e Decreto 5.450/05. Essa constatação é corroborada pela existência de inúmeros procedimentos licitatórios pelos 
quais a Administração Pública contrata esse serviço, considerando-o comum. Portanto, é possível concluir que a presente contratação pode ser realizada por meio da modalidade licitatória Pregão Eletrônico, do tipo menor preço.

3.6. 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.

3.7. O Ministério do Esporte não dispõe em seu quadro funcional quantidade de pessoal específico para execução rotineira dos serviços objeto do presente instrumento, o que justifica a contratação da prestação dos serviços 
visando à execução das atividades de operação e manutenção predial de forma ininterrupta e continuada, conforme Decreto n.º 2.271/97.

3.8. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3.9. Importante registrar que a admissão de consórcios em licitações se constitui em exceção prevista no artigo 33, da Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, há casos em que a formação de consórcios pode contribuir para a redução 
do universo da disputa, da mesma forma em que observando a realidade de um objeto envolto de certa complexidade, a associação tenderia à ampliação da competitividade no certame. Assim, ao sopesar as peculiaridades do objeto a 
que se pretende contratar e a comprovação histórica de que empresas participantes isoladamente conseguem garantir a competitividade do certame e a fiel execução do objeto, a proibição de consórcio neste certame deve ser entendida 
como segurança ao interesse pública.

3.10. Não poderão participar do certame as empresas que estejam reunidas em consórcio, e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição.

3.10.1. Tal vedação deve-se pelo fato de que o objeto não apresenta alta complexidade técnica que impossibilite a participação de empresas de forma individual, não sendo necessária a junção de empresas para sua perfeita 
execução, ampliando sobremodo a competitividade do certame.

3.11. Conforme entendimentos da Corte de Contas, configura-se a discricionariedade da Administração, sem, no entanto, restringir a competitividade, o que ao caso se percebe, haja vista o objeto ora contratado não possui como 
característica serviços típicos de perfil técnico diferenciado que necessitem a junção de empresas para a perfeita e fiel execução contratual.

3.12. Será admitida na licitação a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devidamente enquadradas na Lei Complementar nº 123/06. Contudo essas empresas não poderão valer-se do regime tributário 
diferenciado previsto pelo simples nacional para a formulação de sua proposta.

3.13. O objeto foi descrito na melhor forma em que pudessem ser apresentadas as disposições a contratar, contendo Anexos que apresentam as descrições dos materiais a empregar na execução contratual, contendo ainda o 
maior detalhamento possível das disposições afetas ao objeto e sua execução, permitindo às licitantes melhor orçar os custos necessários para a contratação, os quais deverão ser apresentados em valores unitários quando da 
apresentação da proposta de preços. Tal    abertura dos itens amplia sobremodo a transparência dos valores a serem contratados e efetivamente pagos pela Administração Pública quando do contrato.

4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados por serventes profissionalmente capacitados que desenvolverão as tarefas acompanhadas de fiscalização na sua execução, por encarregado, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; na seguinte freqüência:

4.1.1. ÁREA INTERNA

4.1.1.1. DIARIAMENTE

a) Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;

b) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado;

c) Lavar os cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum;

d) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;

e) Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;

f) Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários, com saneante domissanitário, (duas) vezes ao dia, no mínimo;

g) Varrer, removerem manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;

h) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

i) Varrer os pisos de cimento;

j) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas, 2 (duas) vezes ao dia, no mínimo;

k) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;

l) Retirar o pó dos telefones, computadores e das mesas com flanela e produtos adequados;
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m) Limpar os elevadores com produtos adequados;

n) Retirar o lixo 2 (duas) vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 (cem) litros, removendo-os para local indicado pelo CONTRATANTE.

o) Limpar os corrimãos das escadas;

p) Limpar os espelhos com produtos adequados;

q) Varrer casa de força, de máquinas de ar condicionado e de geradores, (quando necessário);

r) Manter permanentemente limpas as dependências das recepções, mediante posto fixo de serventes;

s)  Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.

4.1.1.2. SEMANALMENTE

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

b) Limpar, com produtos adequados, divisórias, portas, barras e batentes;

c) Limpar, com produtos adequados, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;

d) Limpar e polir todos os metais, tais como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc;

e) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar;

f) Retirar o pó e resíduos, com produtos adequados, dos quadros decorativos e de avisos em geral;

g) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;

h) Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;

i) Limpar, com produtos neutros, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;

j) Substituir a areia dos cinzeiros tipo piso;

k) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.

4.1.1.3. MENSALMENTE

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

b) Limpar forros, paredes e rodapés;

c) Limpar cortinas e persianas, com produtos adequados;

d) Remover manchas de paredes;

e) Lavar os pisos acarpetados, com produtos adequados;

f) Limpar os vidros de portas, janelas e basculantes (escadas, copas e banheiros), internamente, com produtos adequados, cuidando para o correto tratamento da película de controle solar;

g) Limpar as esquadrias de janelas, internamente, com produtos adequados;

h) Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;

i) Imunizar completamente os ralos e esgotos, com inseticidas de 1ª qualidade;

j) Encerar todos os lambris e divisões de madeiras, enceráveis;

k) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência mensal.

4.1.1.4.  ANUALMENTE

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, conforme cronograma a ser apresentado e aprovado pela Contratante;

b) Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato;

c) Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d'água do prédio, remover a lama depositada e desinfetá-las, conforme cronograma a ser apresentado e aprovado pela Contratada.

d) Executar qualquer outro serviço julgado necessário ao asseio e higiene, cuja ocorrência não esteja prevista nas tarefas periódicas.

4.1.2. ÁREA EXTERNA

4.1.2.1.       DIARIAMENTE          
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a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;

b) Varrer, passar pano úmido e/ou polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite, emborrachados ou revestidos em madeira;

c) Lavar todas as calçadas de acesso;

d) Varrer o estacionamento externo;

e) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.

4.1.2.2. SEMANALMENTE:

a) Limpar e polir todos os metais;

b) Lavar os pisos usando equipamento de alta pressão, usando produtos apropriados para a limpeza;

c) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;

d) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.

4.1.2.3.   MENSALMENTE:

a) Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem e estacionamento;

b) Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas;

c) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.

4.1.3. ESQUADRIAS E FACHADA ENVIDRAÇADA

4.1.3.1. Consideram-se esquadrias externas aquelas áreas compostas de vidros. As esquadrias compõem-se de face interna e externa com ou sem exposição à situação de risco.

4.1.4. FACE INTERNA

4.1.4.1. Áreas compostas de vidros sem exposição à situação de risco.

4.1.4.2. QUINZENALMENTE

a) Os serviços serão prestados com freqüência quinzenal.

b) Limpar todos os vidros (face interna), aplicando-lhes produtos antiembaçantes.

4.1.5. FACHADA ENVIDRAÇADA

4.1.5.1. Considera-se limpeza de fachadas envidraçadas, externamente, somente para aquelas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial.

4.1.5.2. SEMESTRALMENTE:

a) Os serviços serão prestados com freqüência semestral.

b) Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes, por equipe técnica especializada da Contratada e conforme 
cronograma a ser apresentado e autorizado pela contratante.

c) O prazo de execução dos serviços é de 5 dias úteis, podendo ser prorrogado a critério da Administração. 

d) Por equipe técnica especializada da Contratada e conforme cronograma a ser apresentado e autorizado pela contratante.

4.2. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4.2.1. Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, quando aplicado em objetos inanimados ou ambientes;

4.2.2. Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico.

4.2.3. São ainda, equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e 
condições no concernente ao registro, à industrialização, à entrega, ao consumo e à fiscalização.

4.3. QUANTITATIVO MENSAL ESTIMADO DOS MATERIAIS DE CONSUMO

RELAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE:

Item DESCRIÇÃO Unidade Entrega Inicial Reposição mensal 
estimada
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1
água sanitária. solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo entre 2,0% e 5,5% p.p., durante o prazo de validade de no máximo 06 meses,

embalada conforme nbr 13390; rótulo contendo: nome do produto; modo de usar, cuidados com a conservação; limitações de uso, princípio ativo, volume líquido, precauções em caso de acidentes; 
número do lote, data de fabricação, prazo de validade; registro no ministério da saúde, químico responsável e seu registro do crq. cada unidade com 01 litro.

LITRO 36 24

2 álcool etílico hidratado 92,8 - inpm - embalagem plástica. cada unidade com 01 litro. LITRO 36 24
3 álcool em gel para mãos refil 800 ml álcool em gel, antisséptico, 70% higienizante para as mãos, com aloe e vera, com ação antibacteriana, embalagem para ser usada em dispenser. refil com 800 ml. UNIDADE 68 68
4 tela aromatizante para mictório em vini com fragrâncias. UNIDADE 36 36
5 desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 25 g, aspecto físico tablete sólido, características adicionais suporte plástico para vaso sanitário UNIDADE 110 110
6 base seladora acrílica para todos os tipos de piso. selador de pisos porosos, tais como: paviflex, granilite, granito, concreto, cerâmica, marmorite, etc, servindo como base para os impermeabilizantes. LITRO 75 75
7 brilha inox, com 420g, em aerossol, com no mínimo de 75% de concentrado e 25% de propelente. UNIDADE 10 10

8 cera, tipo líquida, origem ceras naturis, composicao resina natural alcalini /perfume/corante/agua, caracteristicas adicionais acrilica, aplicacao pisos ceramicos, granitos, marmore e paviflex, embalagens 
com 5 litros, com validade minima de 12 meses, com registro no ministerio da saude ou anvisa.

GALÃO 2 2

9 composto à base de clorobenzeno – solvente indicado para controlar, neutralizar e eliminar odores em depósitos de lixo e esgoto. LITRO 10 10
10 desengraxante para piso, concentrado, solúvel em água, não inflamável diluição 1:200. LITRO 17 17

11
desinfetante/desodorizante - galão c/ 05 lt. (concentrado). desinfetante uso geral, concentrado, bactericida e biodegradável - com diluição de 1:50 - com registro no ministério da saúde: embalagem/galão 

plástica(o) de 05 litros. eucalipto LITRO 50 50

12 desinfetante/desodorizante - galão c/ 05 lt. (concentrado). desinfetante uso geral, concentrado, bactericida e biodegradável - com diluição de 1:50 - com registro no ministério da saúde: embalagem/galão 
plástica(o) de 05 litros. pinho

LITRO 7 7

13 aromatizador de ar em embalagens de 400 ml, em spray, embalagem de metal, livre de cfc, nas versões flores de jasmim, flores do campo, brisa fresca, lavanda, e cheirinho de talco, entre outros aromas. 
validade: 2 anos. FRASCO 30 20

14 detergente neutro pastoso/gelatinoso, superconcentrado, para limpeza geral. produto de linha profissional. diluição 1:300. LITRO 80 80
15 esponja dupla face. espuma, fibra sintética, retangular, anatômica, média, limpeza geral, uma face macia e outra áspera, embalagem com 04 (quatro) unidades. UNIDADE 34 34
16 estopa, material fio algodão, características adicionais médio e extra. PCT 15 15
17 fibra leve branca 1x12x26cm. PCT 15 15
18 fibra limpeza geral    1x10x26cm. PCT 15 15
19 fibra limpeza uso geral verde 10,2x26cm PCT 15 15
20 flanela branca de 1ª qualidade, de 40x60 para limpeza, com acabamento. UNIDADE 29 29
21 flanela laranja pacote com 12 unidades. PACOTE 4 4
22 graxa azul, pote com 500 g. POTE 1 1
23 impermeabilizante acrílico para todos os tipos de piso (paviflex, etc.) pronto uso. LITRO 100 100
24 multi inseticida suave sem cheiro aerosol com no mínimo 270 ml. UNIDADE 4 4
25 lã de aço, pacote com 08 unidades. PACOTE 21 21
26 limpador Concentrado de uso Geral 5 litros GALÃO 5 5
27 saco de aspirador, pacote com 03 unidades cada. PACOTE 1 1
28 limpa pisos especiais concentrado, limpa e dá brilho. Especial para Porcelanato, granito, mármore e cerâmico. Galão 5 litros. GALÃO 02 02
29 detergente Ácido. Remover de sujeiras inorgânicas encardidos de terra, excesso de rejuntos e calcificações. Galão 5 litros. GALÃO 20 20
30 limpa vidro, frasco com 500 ml. limpador multiuso com álcool para limpeza de vidros, embalagem plástica de 500 ml. FRASCO 70 70

31
detergente multiuso de 1ª qualidade para limpeza de fórmicas claras, limpador concentrado multiuso, bactericida e biodegradável, diluição de 1:50, embalagem plástica de 500 ml (anexar ficha técnica 

com registro no ministério da saúde). FRASCO 34 34

32 detergente Limpeza Pesada. Removedor de sujeiras difíceis e ceras. Galão 5 Litros GALÃO 5 5
33 lustra móveis lavanda 200 ml FRASCO 24 24
34 luva látex com forro de flocos de algodão e frisos antiderrapante pequena, média ou grande. PAR 50 50
35 luva de pvc, reforçada, cor verde, cano longo. PAR 1 1
36 Aromatizador de ambiente 500 ml, tipo gatilho UNIDADE 30 30
37 óleo de peroba - 100ml UNIDADE 7 7
38 esponja de aço, pacote com no mínimo 8 unidades. PACOTE 4 4
39 saco de algodão alvejado para limpeza. saco de 60 litros. UNIDADE 41 41
40 papel higiênico rolão, cor branca, luxo, macio, tipo gofrado - 300 mts Unidades 1620 1620
41 papel higiênico, branco, folha dupla, 100% fibra natural, fardo com 12.000 folhas, medida  11x21,5cm. FARDO 28 28
42 papel toalha em bobina de 20 cm x 200 m, cor branca, luxo, alta absorção e resistência ao úmido. Caixa com 6 unidades. CAIXA 250 250
43 papel toalha, branco, folha dupla gofrado, 100% fibra natural, com 03 dobras, fardo com 2400 folhas medida 22,5x23cm. FARDO 131 131
44 pasta para limpeza seco, 500g UNIDADE 10 10
45 polidor de metal - 250 ml UNIDADE 2 2
46 produto de limpeza do elevador 1 lt UNIDADE 10 10
47 protetor descartável de assento sanitário 30x40cm caixa com 14 refis com 90 folhas cada, total de 1260 folhas. CAIXA 13 13
48 LITRO 80 80

Página 5 de 44SEI/ME - 0077814 - Termo de Referência

30/08/2017http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=92334&i...



removedor de impermeabilizantes, ceras velhas e sujeiras, de rápida ação, especialmente formulado para trabalhos difíceis e árduos, onde haja acúmulo de impermeabilizantes, bases seladoras e sujeiras. 
linha profissional. não contém amoníaco. produto alcalino. diluição 1:3.

49 removedor para limpeza rápida - 500ml UNIDADE 6 6
50 sabão em barra 200 g, glicerinado, multiúso, biodegradável BARRA 23 23
51 sabão em pó, embalagem (caixa/pacote) de 1 kg KG 6 6
52 sabonete em barra de 90g, perfumado UNIDADE 7 7
53 sabonete líquido cremoso, ph neutro, refil com 800 ml, com amaciante para as mãos. UNIDADE 75 75
54 saco de aspirador, pacote com 03 unidades cada UNIDADE 3 3
55 saco p/ lixo, 100 lts, nas cores preta, azul, vermelha, amarela, verde e laranja,  pacote c/ 100 unidades PACOTE 14 14
56 saco p/ lixo, 20 lts, nas cores preta, azul, vermelha, amarela, verde e laranja, pacote c/ 100 unidades PACOTE 2 2
57 saco p/ lixo, 40 lts, nas cores preta, azul, vermelha, amarela, verde e laranja, pacote c/ 100 unidades PACOTE 8 8
58 saponáceo KG 2 2
59 vaselina liquida 100 ml UNIDADE 5 5
60 detergente neutro, líquido, concentrado galão 5lts. GALÃO 50 50
61 mascara TNT com amarra elástica cor: branca, caixa com 100 unidades. Caixa 1 1

QUANTITATIVO ESTIMADO DE EQUIPAMENTOS - Entrega única, no inicio do contrato. 

RELAÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Item DESCRIÇÃO Unidade Qtde.
1 balde plástico, 12 litros, cor clara, sem tampa, com alça e borda reforçada UNIDADE 4
2 balde de plástico, resistente, com alça, 20 litros. UNIDADE 10
3 disco, abrasivo, na cor branca, compativel com enceradeira industrial. UNIDADE 8
4 disco, abrasivo, na cor preta, compativel com enceradeira industrial. UNIDADE 10
5 dispenser para papel higiênico, cor branca (tipo “cai cai”) UNIDADE 100
6 dispenser para papel tolha (papeleira), cor branca UNIDADE 41
7 dispenser para sabonete líquido (saboneteira), cor branca, refil UNIDADE 74
8 escova para azulejo UNIDADE 7
9 escova de mão- oval UNIDADE 3

10 espanador eletrostatico UNIDADE 4
11 espátula (chicleteira) para limpeza com 10 cm. UNIDADE 3
12 fita plástica, na cor amarela com fixas pretas, para isolamento de área com piso molhado, rolo com 200 m. ROLO 4
13 funil UNIDADE 4
14 kit para limpeza de vidro (2 kits com cabo de 2 m de comprimento) UNIDADE 5
15 lavatina de madeira UNIDADE 4
16 lixeira para coleta seletiva de lixo de acordo com a agência nacional de vigilância sanitária – anvisa. CONJUNTO 4
17 cesto para papel 9l, cor preta fechada UNIDADE 50
18 luva de tecido, 100% algodão, com pigmento de borracha na palma da mão (reposição) PAR 2
19 mangueira de 50 mts MTS 3
20 mop aplicador de cera/impermeabilizante UNIDADE 2
21 mop limpa vidro com cabo UNIDADE 5
22 mop pó, quimicamente tratado UNIDADE 16
23 pá para coleta de lixo e água do piso, em plástico. UNIDADE 21
24 rodo de aluminio 40 cm, com cabo, UNIDADE 5
25 rodo de aluminio, 60 cm, com cabo. UNIDADE 9
26 rodo de aluminio, 90 cm, com cabo. UNIDADE 3
27 rodo limpa vidro alumínio UNIDADE 5
28 suporte para protetor de assento sanitário UNIDADE 45
29 vasilhame pulv. mult spray UNIDADE 20
30 vassoura de pêlo, 40 cm, com cabo. UNIDADE 10
31 vassoura de pelo, 40cm, com cabo. UNIDADE 16
32 vassoura para bacia sanitária. UNIDADE 10
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33 vassoura piaçava, de nylon, com cabo. UNIDADE 8
34 vassoura tipo gari, 60 cm, com cabo. UNIDADE 3
35 alicate universal, 08”, com cabo isolado UNIDADE 2
36 aspirador de água tipo plataforma com potência minima de 1.600 W UNIDADE 3
37 aspirador de pó com potência minima de 1.600 W UNIDADE 2
38 carrinho acoplado dos seguintes complementos: vassoura, mop-água, rodo, dois baldes, espremedor, cesto de lixo e placas identificadoras de piso molhado. UNIDADE 6
39 carrinho de mão, com pneu, tipo usado em construção. UNIDADE 1
40 enceradeira industrial 410 mm UNIDADE 5
41 enxada com cabo UNIDADE 2
42 equipamento com plataforma para limpeza de luminárias e vidraças internas UNIDADE 2
43 escada de alumínio com oito degraus UNIDADE 5
44 escada dupla de madeira, acima de 20 degraus UNIDADE 2

45 lavadora e secadora automática para pisos, com faixa/capacidade de limpeza de 380 mm. Faixa de limpeza de 38 cm. Tanque de, no mínimo, 11 litros. Fluxo de solução de 0,35 L/min. Pressão de 15 kg para baixo e velocidade da 
escova de 1.200 rpm. Nível de ruído (ouvido do operador) 72 dBa. Cabo de força de 15 m.

UNIDADE 2

46 máquina de alta pressão, 220 v, 1800 libras, para lavar piso e calçada UNIDADE 2
47 martelo UNIDADE 2
48 pá para construção, com cabo UNIDADE 2
49 placa sinalizadora em plástico, para isolamento de área c/ piso molhado UNIDADE 16
50 podão, c/ cabo longo. UNIDADE 2
51 polidora com 1.500 rpm para polimento de piso UNIDADE 2
52 rastelo de metal UNIDADE 2
53 serrote UNIDADE 2
54 tanquinho elétrico, para lavagem dos panos de limpeza, capacidade minima 10 litros. UNIDADE 2
55 Extensão Cabo Pp 2x1,5mm 50 Metros Tomada Dupla UNIDADE 2

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.2. Os serviços serão executados no local a seguir discriminado, observando os respectivos horários: Prédio situado no Setor de Indústrias Gráficas Sul Quadra 04 Lote 083 Bloco C, do empreendimento denominado Capital 
Financial Center em Brasília/DF;

5.3. As informações sobre a metragem apresentada foram baseadas na Carta de Habite-se nº 013/2015, copia deste documento segue como SEI n° (0086994).

Tipo de área QuantidadeÁrea 
física de útil (m²)

Índice de 
Produtividade por 

servente

Quant. 
Postos Periodicidade

Área Interna de 
Expediente 10.312,8 600m² 17,19 Diário

Área Interna 
Comum – 
Espaços livre

2.771,3 800m² 3,46 Diário

Área Externa 598 1200m² 0,49 Diário

Esquadrias - Face 
Interna 2.563 220 0,06 Semestral

3.204 110 0,16 Semestral
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Fachada 
envidraçada

Total de Postos Fixos de Servente
(17,19 + 3,46 + 0,49 + 0,06 + 0,16) = 21,37 21

Total de Postos Fixos de Encarregado – CBO 5143-20 1

5.4. O imóvel possui as seguintes peculiaridades e acabamentos internos:

• Pé direito de 3,60 metros no pavimento semi-enterrado de piso a teto e pé direito de 2,88m2 de piso a teto nos demais pavimentos;

• Pisos dos hall sociais em mármore nobres tipo limestone;

• Acabamentos Internos nobres, com detalhes em mármore italiano, laminado de madeira e limestone;

• Piso elevado dos corredores, com 20 cm de altura, com acabamento final com laminado de madeira com grande resistência e durabilidade;

• Piso elevado das áreas de expediente, com 20 de altura, com acabamento final de carpete ou outro revestimento que melhor atender o usuário final, com possibilidade de completa flexibilização do lay-out das instalações, mesas, 
equipamentos e ambientes;

• Banheiros coletivos, masculino e feminino, em cada pavimento, com capacidade suficiente para atender toda a demanda do empreendimento, com acabamentos nobres, sendo piso, revestimentos e bancadas em mármore Bege 
Bahia, portas de vidros com películas de proteção para segurança e visibilidade, além de louças e mentais inteligentes com acionamento automático, facilitando a sua utilização e foco na economia de água e energia;

• 05 Elevadores de última geração, inteligentes, com sistema de antecipação de chamada e sistema de regeneração de energia, com foco na rapidez, eficiência e redução do consumo de energia, sendo 02 deles panorâmicos e 01 de 
serviço, com acesso a todos os pavimentos do empreendimento. Além disso, o empreendimento dispões de 02 elevadores exclusivos com acesso rápido e direto ao subsolo do empreendimento;

• Auditório privativo para até 150 pessoas, com possibilidade de ampliação;

• 54 Vasos Sanitários

• 64 Pias de Mármore

• 18 Mictórios nos banheiros Masculino

• 06 Chuveiros distribuídos em diversos andares e salas.

5.5. No valor da proposta deverão estar incluídos o custo da mão-de-obra, contribuições sociais, impostos, taxas e outras despesas que incidirem sobre a prestação dos serviços, não se admitindo a cobrança de qualquer item 
não previsto.

5.6. As empresas licitantes deverão apresentar Atestados de Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da LICITANTE, para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado.

5.7. As empresas licitantes deverão ter ciência que a limpeza das caixas d’águas do prédio e ainda a área interna e externa envidraçada, deverão ser realizadas por profissionais qualificados e conforme cronograma a ser 
apresentado e aprovado pela Contratante.

6. ATRIBUIÇÕES E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. FAXINEIRO - AUXILIAR DE LIMPEZA, SERVENTE DE LIMPEZA – (CBO – 5143-20)

• Atividades a serem desenvolvidas

Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios.

• Formação Escolar:

Para o exercício das ocupações requer-se ensino fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho

• Competências Comportamentais:

Demonstra resistência física,

Demonstrar paciência
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Trabalhar em equipe

Demonstrar iniciativa

Demonstrar prudência

Demonstrar equilíbrio físico

Reconhecer limitações pessoais

Demonstrar capacidade de trabalhar em alturas

Contornar situações adversas

Demonstrar agilidade

Demonstrar controle emocional

Demonstrar destreza manual

Responsabilidade

Adaptabilidade

Atenção

Cordialidade e simpatia no trato com o público

Cooperação

Assiduidade e pontualidade.

6.2. MESTRE – ENCARREGADO DE SERVENTE – (CBO – 7102-05)

• Atividades a serem desenvolvidas

Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e 
insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

Formação Escolar: ensino fundamental e qualificação profissional básica entre duzentas e quatrocentas horas-aula e experiência de cinco anos ou mais.

• Competências Comportamentais

Liderar equipe de trabalho

Demonstrar iniciativa

Demonstrar autocontrole

Comunicar-se com eficiência

Raciocinar com rapidez

Demonstrar dinamismo

Raciocinar por analogia

Demonstrar auto-organização
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Relacionar-se com superiores e subordinados

Demonstrar senso espacial

Demonstrar senso visual

Atentar para detalhes

7. UNIFORMES

7.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada aos seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, 
sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens que seguem.

7.2. O uniforme dos Serventes deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

Descrição Quantidade semestral Unidade

Calça comprida com elástico e cordão, em gabardine. 2 Unidade

Camiseta malha fria, com gola esporte, em gabardine com emblema da empresa pintado. 2 Unidade

Meia em algodão, tipo soquete. 5 par

Calçado: tênis preto em couro, solado baixo, com palmilha antibacteriana, solado antideslizante e antiderrapante. 2 par

7.3. O uniforme para o encarregado deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

Descrição Quantidade semestral Unidade

Calça social preta. 2 Unidade

Camiseta social branca. 2 Unidade

Meia social. 2 par

Sapato social em couro. 2 par

Cinto em couro. 2 par

7.4. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

7.5. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

7.5.1. Deverão ser entregues 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

7.5.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

7.6. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.      

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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8.2. 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;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.4. Excepcionalmente, em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado, o Ministério poderá solicitar a Contratada a realização de serviços 
além do horário normal. O excesso de horas trabalhadas em um dia, será compensado em outro dia, de maneira que não exceda, no período o Maximo de 30 (trinta) dias;

8.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008

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

8.8. 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;

8.9. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.10. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 
trabalhador foi contratado; e

8.11. 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.

8.12. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato, nos termos do 
art. 34, §5º, d, I e §8º da IN SLTI/MPOG n. 02/2008.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios e 
demais atividades correlatas, obriga-se a:

9.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

9.3. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas 
em suas carteiras de trabalho;

9.4. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, além do fornecimento da mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para 
a perfeita execução dos serviços de limpeza do prédio e demais atividades correlatas, obriga-se ainda a;

9.5. Apresentar duas faturas para pagamento, uma contendo o detalhamento dos serviços realizados e outra dos materiais efetivamente utilizados e comprovados mediante termo de recebimento definitivo, para a execução dos 
serviços;

9.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

9.7. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas 
em suas carteiras de trabalho;

9.8. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;

9.9. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s;

9.10. Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.11. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos 
devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;

9.12. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da Administração;

9.13. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre 
em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;

9.14. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos 
executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas;
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9.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

9.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

9.18. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

9.19. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;

9.20. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme 
exigência legal;

9.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.22. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;

9.23. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de funcionamento da Administração.

9.24. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

9.24.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;

9.24.2. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

9.24.3. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;

9.24.4. Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; e

9.24.5. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

9.24.6. utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros).

9.24.7. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, 
mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

9.24.8. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para 
destinação específica.

9.24.9. A contratante deverá encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que pneumáticos inservíveis 
abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999.

9.25. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por meio de ponto eletrônico, bem como as ocorrências existidas;

9.25.1. A contratada deverá adotar, para registrar a jornada de seus empregados, o Registro de Ponto Eletrônico com a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP, seguindo as regras emanadas na Portaria/MTE nº 
1.510/2009.

9.26. 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;

9.27. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 
2010;

9.28. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços:

9.28.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

9.28.2. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

9.28.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

9.28.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de 
prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

9.29. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor 
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

9.29.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
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9.29.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.29.3. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

9.29.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.29.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.30. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada 
na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada 
deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

9.31. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como 
das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.31.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores 
retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

9.32. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

9.33. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subseqüente;

9.34. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre 
outras, as seguintes medidas:

9.34.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

9.34.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

9.34.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

9.34.4. Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar declaração de que tem ou instalará escritório em Brasília - DF, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do 
contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;

9.35. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

9.36. Fornecer, mensalmente à Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos 
empregados colocados à disposição da Contratante:

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

b) à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

d) aos depósitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

9.37. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o subitem 9.36, a contratante comunicará o fato à contratada e 
reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

9.38. Na hipótese prevista no subitem 9.36, e em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 
empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

9.39. Caso ocorra o disposto no subitem 9.36, a Contratante comunicará o Sindicato representante da categoria do trabalhador para acompanhar o pagamento das verbas devidas.

9.40. Se os pagamentos forem realizados pela Contratante diretamente ao trabalhador, por conta das previsões descritas no subitem 9.36, não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidades.

9.41. 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;

9.42. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.43. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.44. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
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9.45. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar N.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

9.46. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de 
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

9.47. 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.

9.48. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, podendo a Administração Contratante 
utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de 
serviços, nos termos do art. 35, parágrafo único da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2008.

9.49. Executar os serviços das segundas-feiras às sextas-feiras, em período compreendido entre as 7h e as 22h, a ser estipulado pelo CONTRATANTE, em função de sua necessidade, respeitando o limite de 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais;

9.49.1. Mensalmente, conforme item 4.1.2.3., em virtude da necessidade de lavagem da garagem ou por solicitação formal do Contratante, poderá ser solicitados serviços aos sábados, domingos e/ou feriados. As horas trabalhadas 
em razão da lavagem das garagens deverão ser compensadas conforme item 8.4, respeitando a legislação vigente, bem como Convenção Coletiva da categoria.

9.50. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências do CONTRATANTE, e vice-versa, por meios próprios, em casos de paralisação total ou parcial dos transportes coletivos que prejudique o deslocamento 
do empregado ao seu posto de trabalho, bem como nas situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário em qualquer dia e horário;

9.51. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a Contratada deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias a seguinte documentação 
pertinente a cada trabalhador:     

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

9.52. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da Administração.

9.53. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.54. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua 
execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

9.55. Manter preposto, com visitas semanais, nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

9.55.1. O preposto deverá ser indicado mediante declaração da Contratada em papel timbrado, contendo o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional e 
contatos.

9.55.2. O Preposto possuirá papel administrativo de ação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, não devendo permanecer constantemente no Ministério do Esporte, cabendo ao Encarregado geral o papel de acompanhamento 
diário da prestação dos serviços nas dependências do Órgão.

10. CONTA VINCULADA

10.1. As provisões realizadas pelo ME para o pagamento dos encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da licitante vencedora, serão destacadas do valor mensal do contrato, e depositadas em conta vinculada em 
instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da licitante vencedora.

10.2. A movimentação da conta vinculada será realizada mediante autorização do ME, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

10.3. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes previsões:

a) 13º salário;

b) Férias e Abono de Férias;

c) Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa;
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d) Impacto sobre férias e 13º salário.

10.4. O ME deverá firmar acordo de cooperação com instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta corrente vinculada.

10.5. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:

10.6. Solicitação do CONTRATANTE, mediante oficio, de abertura de conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação, no nome da empresa;

10.7. Assinatura pela licitante vencedora, no ato da regularização da conta corrente vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial que permita ao CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a 
movimentação dos valores depositados à autorização do ME.

10.8. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade.

10.9. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa.

10.10. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, 23,33% da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do contrato.

10.11. A licitante vencedora poderá solicitar a autorização do CONTRATANTE para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do 
contrato.

10.12. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar ao ME, os 
documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

10.13. O ME expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhado a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo 
máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da licitante vencedora.

10.14. A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores favorecidos.

10.15. A Licitante vencedora deverá apresentar ao ME, no prazo máximo de 03 (três) dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

10.16. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à licitante vencedora, no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a 
comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

10.17. Os valores provisionados para atendimento serão discriminados conforme tabela a seguir:

RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - PERCENTUAIS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO

ITEM

13º salário 8,33%

Férias e Abono de Férias 12,10%

Adicional do FGTS – Rescisão sem justa causa 5,00%

Subtotal 25,43%

Grupo A – sobre Férias e 13º Salário* 7,39% 7,60% 7,82%

Total 32.82%33,03%33,25%

Aviso Prévio ao término do contrato: 23,33% da remuneração mensal = (7/30) x 100

 * Considerando as alíquotas de contribuição 1%, 2% ou 3%, referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previsto no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91.
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11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1. Os materiais 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.

11.2. Os materiais 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.

11.3. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) 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.

11.4. 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.

11.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total Contrato, que será liberada de acordo com as condições 
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração 
contratante.

12.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

12.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 
8.666 de 1993.

12.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

12.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.5.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

12.5.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

12.5.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

12.5.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

12.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.

12.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

12.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

12.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 
notificada.

12.10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

12.11. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção dos respectivos contratos de trabalho.

12.12. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores 
das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, 
conforme obrigação assumida pela contratada.

12.13. Será considerada extinta a garantia:

12.13.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

12.13.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o Órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
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13.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos 
documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008.

13.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços 
efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da IN/SLTI nº 02, de 2008.

13.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

13.7. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se 
identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.

13.8. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos 
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrente.

13.9. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 
constate que a Contratada:

13.9.1. não produziu os resultados acordados;

13.9.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

13.9.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada,

13.9.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

13.9.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

13.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

13.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

13.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

13.14. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato 
em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

13.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

13.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.17. 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
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TX = Percentual da taxa anual = 6%365

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo de Referência, correrão à conta dos recursos consignados ao Ministério, no Orçamento Geral da União, Exercício de 2017 e 2018, Programas de Trabalho nº 
27.122.2123.2000.0001.0003 e elemento de despesas nº 33.90.37, conforme Nota de Empenho a ser emitida.

14.2. A despesa do exercício subseqüente, correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para essa atividade, no respectivo exercício.

15. FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA ASSINATURA DIGITAL

15.1. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garantias, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este 
documento e seus anexos e da proposta de preços da(s) licitante(s) vencedora(s).

15.2. A Licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da convocação, para assinar o respectivo instrumento de contrato, e o prazo de dez dias úteis, contados a partir da data de assinatura do 
contrato, para apresentar a garantia contratual prevista neste instrumento.

15.3. Se a Licitante vencedora não cumprir os prazos estipulados no subitem 15.2, o Ministério do Esporte poderá convocar as Licitantes remanescentes, na  ordem de  classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas 
mesmas condições apresentadas na proposta da Licitante que deixou de assinar o contrato, ou revogar a concorrência, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

15.4. O presente instrumento será firmado através de assinatura eletrônica e/ou digital, certificada pelo Sistema Eletrônico de Informações do Ministério do Esporte – (SEI), garantida a eficácia das Cláusulas:

15.5. Em conformidade com o disposto § 2º do art. 12 da MPV 2.200-2/01, a assinatura do contrato pelo representante oficial da CONTRATADA, pressupõem declarada, de forma inequívoca, a sua concordância, bem como o 
reconhecimento de validade e aceite do presente documento.

15.6. A sua autenticidade poderá, a qualquer tempo, ser atestada seguindo os procedimentos impressos na nota de rodapé, não podendo, desta forma, as partes se oporem a sua utilização.

15.7. A assinatura do contrato está condicionada à consulta prévia ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público, bem como consulta ao CEIS, CADIN e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa e verificação quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas correspondentes.

15.8. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 
n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

16. REPACTUAÇÃO

16.1. O objeto deste Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.

16.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como tributos, despesas com vale-transporte, alimentação dos funcionários, entre outras.

16.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

16.4. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, 
relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

16.5. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 
determinação legal ou normativa;

16.6. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

16.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

b) do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente 
vinculados ao valor de preço público (tarifa);

c) do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

16.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos 
cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
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16.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias 
envolvidas.

16.10. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria 
profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

16.11. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.

16.12. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, apresentação de 
comprovantes de pagamentos dos valores atualizados, dos insumos, dos uniformes, e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, com vistas a fundamentar a 
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

16.12.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção 
coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo.

16.13. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

16.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou 
sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

16.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

16.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

16.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

16.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

17. REAJUSTE

17.1. O contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice de preço ao Consumidor - IPCA.

17.1.1. O reajuste incidirá exclusivamente sobre os materiais de limpeza e higiene, ANEXO I - C do Termo de Referência.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

18. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

18.1. O contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n.º 8.666/1993 e alterações 
posteriores.

18.2. O pedido deverá ser fundamentado com todos os meios que comprovem impactos nos custos do contrato.

19. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO OU ALTERAÇÃO SUBJETIVA

20.1. Não serão admitidas a subcontratação do objeto licitatório.

20.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em 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.

21. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

21.1. 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.
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21.2. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, Acordo de Nível de Serviços, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

21.3. 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.

21.4. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

b) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

d) Comprovante de escolaridade de acordo com a CBO da categoria;

21.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados ao Fiscal do Contrato para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no 
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado ao Fiscal, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato 
administrativo.Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações previstas no §5º do 
art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, conforme as seguintes especificações:

21.6. O Fiscal do Contrato deverá receber da Contratada, mensalmente, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais 
benefícios trabalhistas dos empregados:

a) Cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado;

b) Cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante:

c) Cópia dos contra-cheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e cópia de recibos de depósitos bancários;

d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares tais como, vale-transporte, vale alimentação, uniformes e quaisquer outras obrigações dispostas na planilha de formação de preços, bem como todos os 
comprovantes a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de todos os empregados;

e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;

f) aos depósitos do FGTS; e

g) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

21.7. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o subitem 21.6, até o último dia útil de mês, o Fiscal notificará a 
contratada por meio de Ofício e dará o prazo de 15 dias corridos para comprovação dos atos.

21.8. Decorrido o prazo, e não havendo quitação das obrigações trabalhistas por parte da Contratada, como garantia de cumprimento das obrigações por parte deste Ministério, o Fiscal:

a) Notificará a CGRL (Coordenação Geral de Recursos Logísticos), como autoridade competente, informando o fato e junto com cópia do Ofício enviado à Contratada, conforme item 21.7, solicitando proceder o 
pagamento devido aos trabalhadores, através da retenção da fatura mensal da Contratada, em valor proporcional ao inadimplemento, conforme prevê a Portaria do Ministério do Planejamento nº 409 de 21/12/2016.

b) Após, notificar o Sindicato da categoria do trabalhador, por meio de Ofício, contendo cópia do Ofício encaminhado à Contratada, conforme item 21.7, solicitando o acompanhamento do pagamento das verbas 
trabalhistas pelo Ministério, vedando assim quaisquer cobranças indevidas por parte dos empregados.

c) Se os pagamentos forem realizados pela Contratante diretamente ao trabalhador, por conta das previsões descritas no subitem 21.8, alínea "a) e b)", não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 
responsabilidades.

21.9. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a Contratada deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias a seguinte documentação 
pertinente a cada trabalhador:

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

21.10. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da Administração.
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21.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

21.12. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua 
execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

21.13. 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 co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

21.14. São também competências do Fiscal, dentre as outras já previstas e as em vigor na legislação vigente:

a) conferir antes a documentação apresentada pela contratada, o cálculo da Retenção da Conta Vinculada, a regularização da empresa junto ao SICAF;

b) confeccionar a Planilha-mensal contendo os campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, férias, licenças, faltas e ocorrências, e demais informações que julgar necessárias, 
tais como comprovantes de cursos, etc.

c) analisar restituição da garantia de execução à Contratada após finalização do contrato, respeitando os prazos previstos na legislação, ajustes e repactuações, observar data base da categoria prevista na CCT, analisar o 
Acordo de Nível de Serviço com base nas informações obtidas mensalmente;

d) documentos que se fizerem necessários , bem como a regularidade fiscal da empresa, a restituição da garantia contratual, analisar os pedidos de atestados de capacidade técnica.

21.15. Considerando que o objeto do presente instrumento prevê serviços de limpeza e conservação, não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o 
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

21.16. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 
critério, julgar inconveniente;

21.17. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às 
necessidades.

21.18. A conformidade do material 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 e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

21.19. O fiscal ou gestor 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.

22. PREÇO MÁXIMO E MÍNIMO ACEITÁVEL ESTIMADO

22.1. O preço máximo aceitável para contratação do serviço obedecerá ao disposto no despacho n° 91/2017/SE-ME, de 06 de fevereiro de 2017, que determinou que o valor das compras sejam realizadas pelo valor menor dos 
preços obtidos. Assim, o preço máximo aceitável para contratação do serviço obedecerá ao mínimo, disposto na Portaria SLTI/MPOG nº 07, de 13 de abril de 2015 para as Unidades Federativas do Distrito Federal.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

23.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

23.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

23.1.3. fraudar na execução do contrato;

23.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

23.1.5. cometer fraude fiscal;

23.1.6. não mantiver a proposta.

23.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, 
aquele que:

23.2.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;

23.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.

23.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

23.3.1. Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contrarrecibo, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração, 
nas seguintes situações:

23.3.1.1. Descumprimento das obrigações contratuais, bem como atraso de pagamento de verbas trabalhistas;
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23.3.1.2. Reincidência de glosas por meio do Acordo de Nível de Serviços, por três meses consecutivos pelo mesmo motivo;

23.3.1.3. Entrega da documentação obrigatória para pagamento, conforme definido no item do PAGAMENTO.

23.3.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor da fatura, até a data do efetivo adimplemento, 
respeitando o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

23.3.2.1. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dias útil da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

23.3.3. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura, no caso de inexecução parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 
indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução parcial do Contrato.

23.3.4. Multa de até 10% sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos 
prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução total do Contrato.

23.3.5. Multa de até 5% sobre o valor do Contrato, no caso de descumprimento de quaisquer outras obrigações advindas da presente contratação.

23.3.6. 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;

23.3.7. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

23.3.8. 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;

23.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, e as descritas nos artigos 5º e 6º da Lei nº 12.846/2013, regulamentado pelo Decreto n.º 8.420/2015, a Contratada que:

23.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

23.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

23.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

23.5. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente.

23.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

23.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

23.8. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, de acordo 
com a Lei 8.666/1993.

23.9. As sanções administrativas passíveis de aplicação à CONTRATADA não se confundem com o item Glosas e poderão ser aplicadas de forma concomitante

23.10. No caso de aplicação de glosas por 3 (três) ocorrências quaisquer, por motivos distintos ou repetidos no período de 3 (três) meses consecutivos, será aberto processo de apuração de penalidade para aplicação das sanções 
cabíveis por inexecução parcial dos serviços, bem como a reincidência no disposto no anexo XX - Acordo de Níveis de Serviço, deste Termo de Referência.

23.11. 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 e razoabilidade.

23.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos ilícitos alcançados pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

24. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

24.1. Nos termos do Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a contratada deverá adotar as seguintes providências:

24.1.1. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso;

24.1.1.1. Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.

24.1.2. Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

24.1.2.1. racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

24.1.2.2. substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

24.1.2.3. usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

24.1.2.4. racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme parâmetros do Decreto estadual n°48.138, de 8/10/2003, do Estado de São Paulo;
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24.1.2.5. realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

24.1.2.6. treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição;

24.1.3. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

24.1.4. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

24.1.5. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

24.1.6. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

24.1.7. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

24.1.7.1. pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

24.1.7.2. lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;

24.1.7.3. pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

25. DA VISTORIA

25.1. É recomendado que a LICITANTE realize a vistoria do local onde serão prestados os serviços de modo a não correr risco de subestimar sua proposta, no entanto a vistoria prévia é facultativa.

25.2. A data e o horário da vistoria poderão ser marcados na Divisão de Serviços Gerais e Infra-estrutura – DISEG/CGRL, pelos telefones: (61) 3217 - 1905 e (61) 3217 - 9420, e deverão ocorrer em até 01 (um) dia de antecedência à 
abertura do certame licitatório.

25.3. Caso a empresa opte por realizar a vistoria, deverá apresentar a Declaração de Vistoria, em papel timbrado, conforme modelo do Anexo I – F, deste Termo de Referência.

25.4. O fato de a empresa deixar de realizar a vistoria ora prevista não será motivo para não assumir todas as obrigações pertinentes a esse objeto.

25.5. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar a Declaração afirmando estar ciente que não poderá alegar desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvida ou esquecimento que possam 
provocar empecilho ou gerar atrasos nas instalações. Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa licitante, conforme Anexo I – G, deste Termo de Referência.

26. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

26.1. Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante administra ou administrou serviços de limpeza, conservação e 
asseio, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta licitação;

a) Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

26.2. Experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação destes serviços terceirizados até a data da sessão pública de abertura deste Pregão:

a) Os períodos concomitantes serão computados uma única vez;

b) Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro.    

26.3. Os atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal especificada no contrato social registrado na junta comercial competente, 
bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.

26.4. Cópia(s) de contrato(s) vigente(s) e em execução, na data de publicação deste Edital, comprovando que a licitante gerencia, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadas no seu contrato 
social, registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB, no mínimo 20 (vinte) empregados terceirizados.

a) A exigência do quantitativo estipulado nesta subcondição é condição mínima necessária para que a licitante comprove a capacidade de arcar com todas as suas despesas operacionais.

26.5. Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a que estiver vinculado a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto desta licitação.

27. ESTIMATIVA GLOBAL DE CUSTOS

27.1. O custo estimado para esta contratação é de R$1.160.406,27 (um milhão, cento e sessenta mil, quatrocentos e seis reais e vinte e sete centavos).

27.1.1. Para a estimativa da contratação,  observou-se o determinado pela Secretaria de Gestão (SEGES), por meio da Portaria SLTI/MPOG nº 07, de 13 de abril de 2015 para as Unidades Federativas do Distrito Federal, bem 
como o despacho n° 91/2017/SE-ME (0055231), discriminados conforme a seguir:

Tipo de área Quantidade Área física (m²)Índice de Produtividade por serventeQuant. PostosPeriodicidade*Valor R$/m²Valor mensal Valor Anual
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Área Interna de Expediente 10.312,8 600m² 17,19 Diário 6,82 70.333,43 844.001,19

Área Interna Comum – Espaços livre 2.771,3 800m² 3,46 Diário 6,82 18.900,33 226.804,01

Área Externa 598 1200m² 0,49 Diário 3,41 2.039,18 24.470,16

Esquadrias - Face Interna 2.563 220 0,06 Semestral 1,58 4.049,86 48.598,27

Fachada envidralada 3.204 110 0,16 Semestral 0,43 1.377,72 16.532,64

Total de Postos Fixos de Servente
(17,19 + 3,46 + 0,49 + 0,06 + 0,16) = 21,37 21

     96.700,52   1.160.406,27

Total de Postos Fixos de Encarregado – CBO 5143-20 1

*Limite mínimo estabelecido pela Secretaria de Gestão (SEGES), por meio da Portaria SLTI/MPOG nº 07, de 13 de abril de 2015 para as Unidades Federativas do Distrito Federal.

28. METODOLOGIA EMPREGADA NA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

28.1. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade anual em 100% (cem por cento) do tempo para todos os postos contratados.

28.2. Na falta ou impedimento de algum colaborador, quebra ou defeito de equipamentos, a CONTRATADA deverá disponibilizar cobertura no prazo máximo de 03 (três) horas a contar da data da notificação da CONTRATADA.

28.3. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA deverá efetuar os procedimentos constantes no presente Instrumento, sob a fiscalização da CONTRATANTE, de forma a identificar eventuais falhas dos 
equipamentos ou danos causados a esses, ou outras situações que possam influenciar nos níveis de serviço;

28.4. Para fins de avaliação da qualidade dos serviços que foram realizados, bem como seu aceite, o(s) fiscal(is) do contrato, devidamente nomeado, preencherá mensalmente a Metodologia de Avaliação dos Serviços - MAS, 
conforme Anexo I - E deste Termo de Referência, que será encartado no Processo de acompanhamento contratual, e igualmente, no processo de pagamento, sendo utilizado como base, caso seja necessário deliberar acerca da glosa ou 
aplicação de sanções/penalidades.

29. DISPOSIÇÕES FINAIS

29.1. A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Termo de Referência, e nos termos da proposta de preços da contratada, a ser encaminhada ao Ministério, a qual, independentemente de transcrição, fará parte 
inseparável e complementar do empenho.

João Célio Ribeiro dos Santos
Chefe da Divisão de Serviços Gerais e Infraestrutura
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ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I - A

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao

Ministério do Esporte

Referência: Contratação, em regime de execução indireta mediante empreitada por preço global, de empresa especializada na prestação dos serviços de auxiliadores operacionais, com prática em atividade específica de limpeza, conservação, 
higienização e asseio, serviço considerado essencial para o desenvolvimento das atividades administrativas deste Ministério do Esporte. 

Proposta que faz a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ n.º _________________________ e inscrição estadual n.º _______________, estabelecida no(a) _______________________________________, 
para o fornecimento descrito(a)(s) na tabela a seguir, de acordo com todas as especificações e condições do Instrumento Convocatório e seus Anexos.

SERVIÇOS 
Valor Unitário Mensal

R$ 

Valor Total Anual

 R$

Serviços de auxiliadores operacionais, com prática em atividade específica de limpeza, conservação, higienização e asseio.

Quant. Valor Unitário Valor Total Mensal R$ Valor Total Anual R$

Encarregado - CBO 7102-05 01

Servente - CBO 5143-20 21

ANEXO I - B

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

(Redação dada pela retificação publicada no Diário Oficial da União do dia 23 de maio de 2008, Seção 1, página 127)

Nº Processo

Licitação Nº

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas

 Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
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A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B Município/UF
C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D Tipo de serviço
E Unidade de medida
F Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
G Nº de meses de execução contratual

Mão-de-obra

Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Unidade de medida – tipos e quantidades

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características 
distintas) Quantidade

-

-

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

2 Salário mínimo oficial vigente

3 Categoria profissional (vinculada à execução 
contratual)

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

I Remuneração  % Valor (R$)

A Salário

B Adicional Noturno

C Adicional 
Periculosidade

D
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Adicional 
Insalubridade

E Outros (especificar)

Total de 
Remuneração

II Insumos de Mão-de-obra(*) Valor (R$)

ATransporte

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)

C Uniformes/equipamentos

DAssistência médica

E Seguro de vida

F Treinamento/Capacitação/ Reciclagem

GAuxílio funeral

HOutros (especificar)

Total de Insumos de Mão-de-obra

Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas

Grupo "A":

01 - INSS (____%)R$

02 - SESI ou SESC (____%)R$

03 - SENAI ou SENAC (____%)R$

04 - INCRA (____%)R$

05 - salário educação (____%)R$
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06 - FGTS (____%)R$

07 - seguro acidente do trabalho (____%)R$

08 - SEBRAE (____%)R$

Grupo "B":

09 - férias (____%)R$

10 - auxílio doença (____%)R$

11 - licença maternidade (____%)R$

12 - licença paternidade (____%)R$

13 - faltas legais (____%)R$

14 - acidente de trabalho (____%)R$

15 - aviso prévio (____%)R$

16 - 13º salário (____%)R$

Grupo "C"

17 - aviso prévio indenizado (____%)R$

18 - indenização adicional (____%)R$

19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$

Grupo "D":

20 - incidência dos encargos do grupo "A"

sobre os itens do grupo "B" (____%)R$

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS -

R$ _______,__ (__________________________) (___%)

VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais):

R$_____,_____ (_____________________________________).

Demais Custos

Módulo: Demais componentes

Demais Componentes %Valor

ADespesas Operacionais/administrativas
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BLucro

Total de Demais Componentes

Módulo: Tributos

Tributos %Valor

ATributos Federais (exceto IRPJ e CSLL)

(especificar)

B Tributos Estaduais/Municipais

(especificar)

C Outros tributos

(especificar)

Total de Tributos

Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Quadros-resumo

Quadro-resumo da Remuneração da Mão de Obra

I Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)Valor unit. (R$)

ARemuneração

BEncargos sociais %

CInsumos de mão-de-obra

DSubtotal
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E Reserva técnica %

Total de Mão-de-obra

Nota: (1) D = A + B + C

(2) O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual sobre o subtotal da mão-de-obra principal.

Quadro-resumo do Valor Mensal do Serviço

Valor Mensal Total ref. Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Unid / Elementos Valor

AMão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)

BInsumos diversos (mat./maq./equip.)

CDemais componentes.

DTributos

E Valor mensal do serviço

F Preço mensal do serviço com menor nº de dias trabalhados (quando for o caso)*

GValor por unidade de medida

H
Valor global da proposta

(valor mensal do serviço. X nº meses do contrato).

Complemento dos serviços de limpeza e conservação

I - PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M²

ÁREA INTERNA - (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área interna - alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 44; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada).
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MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

PREÇO HOMEM-MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO
_____1______

(30 x 600)

SERVENTE
__1__

600

TOTAL

ESQUADRIA EXTERNA - (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa - alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do inciso II do artigo 44; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada).

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTI-

VIDADE

(1/M²)

(2)

FREQÜÊNCIA NO 
MÊS (HORAS)

(3)

JORNADA DE 
TRABALHO NO 
MÊS (HORAS)

(4)

=(1x2x3)

Ki

(5)

PREÇO 
HOMEM-

MÊS

(R$)

(4x5)

SUB-

TOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO
_____1_____

30 x 220
16

__1__

191,40
0,0000127

SERVENTE
_1__

220
16

__1__

191,40
0,000380

TOTAL
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FACHADA ENVIDRAÇADA - FACE EXTERNA

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTI-

VIDADE

(1/M²)

(2)

FREQÜÊNCIA NO 
SEMES-TRE 

(HORAS)

(3)

JORNADA DE 
TRABALHO NO 

SEMESTRE 
(HORAS)

(4)

=(1x2x3)

Ke

(5)

PREÇO 
HOMEM-

MÊS

(R$)

(4x5)

SUB-

TOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO
____1____

4 x 110
8

___1___

1.148,40
0,0000158

SERVENTE
_1__

110
8

1

1.148,40
0,0000633

TOTAL

II - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

TIPO DE ÁREA

PREÇO MENSAL 
UNITÁRIO

(R$/ M²)

ÁREA

(M²)

SUBTOTAL

(R$)

Área Interna de Expediente 10.312,8

Área Interna Comum – Espaços 
livre 2.771,3

Área Externa 598

Esquadria Externa - face interna/ 
externa 2.563

Fachada Envidraçada - face 
externa 3.204

TOTAL
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III - QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO

VALOR MENSAL TOTAL REF. MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Unidades / Elementos Valor

AMão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)

BInsumos diversos (mat./maq./equip.)

CDemais componentes.

DTributos

E Valor mensal do serviço

F Valor mensal do serviço (SEM OS IMPOSTOS)        

GValor global da proposta
(valor mensal do serviço. X nº meses do contrato).

(*) Valor Mensal da Mão-de-obra para prestação de serviços com menor nº de dias de execução contratual na semana (quando for o caso) = Valor mensal do serviço x Dias Efetivamente trabalhados / Dias da semana usados para cálculo do 
valor cheio

OBS 1: Para elaboração de proposta e da planilha de custos e formação de preços, o licitante deverá observar todo o Termo de Referência, em especial o item 4 - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, atentando-se para os subitens 
4.1.3., 4.1.4. e 4.1.5.

ANEXO I - C

RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

QUANTITATIVO DE MATERIAIS NECESSÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MATERIAIS E INSUMOS DE REPOSIÇÃO MENSAL

RELAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE:

Item DESCRIÇÃO Unidade Entrega Inicial Reposição mensal 
estimada

Página 33 de 44SEI/ME - 0077814 - Termo de Referência

30/08/2017http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=92334&i...



1
água sanitária. solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo entre 2,0% e 5,5% p.p., durante o prazo de validade de no máximo 06 meses,

embalada conforme nbr 13390; rótulo contendo: nome do produto; modo de usar, cuidados com a conservação; limitações de uso, princípio ativo, volume líquido, precauções em caso de acidentes; 
número do lote, data de fabricação, prazo de validade; registro no ministério da saúde, químico responsável e seu registro do crq. cada unidade com 01 litro.

LITRO 36 24

2 álcool etílico hidratado 92,8 - inpm - embalagem plástica. cada unidade com 01 litro. LITRO 36 24
3 álcool em gel para mãos refil 800 ml álcool em gel, antisséptico, 70% higienizante para as mãos, com aloe e vera, com ação antibacteriana, embalagem para ser usada em dispenser. refil com 800 ml. UNIDADE 68 68
4 tela aromatizante para mictório em vini com fragrâncias. UNIDADE 36 36
5 desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 25 g, aspecto físico tablete sólido, características adicionais suporte plástico para vaso sanitário UNIDADE 110 110
6 base seladora acrílica para todos os tipos de piso. selador de pisos porosos, tais como: paviflex, granilite, granito, concreto, cerâmica, marmorite, etc, servindo como base para os impermeabilizantes. LITRO 75 75
7 brilha inox, com 420g, em aerossol, com no mínimo de 75% de concentrado e 25% de propelente. UNIDADE 10 10

8 cera, tipo líquida, origem ceras naturis, composicao resina natural alcalini /perfume/corante/agua, caracteristicas adicionais acrilica, aplicacao pisos ceramicos, granitos, marmore e paviflex, embalagens 
com 5 litros, com validade minima de 12 meses, com registro no ministerio da saude ou anvisa.

GALÃO 2 2

9 composto à base de clorobenzeno – solvente indicado para controlar, neutralizar e eliminar odores em depósitos de lixo e esgoto. LITRO 10 10
10 desengraxante para piso, concentrado, solúvel em água, não inflamável diluição 1:200. LITRO 17 17

11
desinfetante/desodorizante - galão c/ 05 lt. (concentrado). desinfetante uso geral, concentrado, bactericida e biodegradável - com diluição de 1:50 - com registro no ministério da saúde: embalagem/galão 

plástica(o) de 05 litros. eucalipto LITRO 50 50

12 desinfetante/desodorizante - galão c/ 05 lt. (concentrado). desinfetante uso geral, concentrado, bactericida e biodegradável - com diluição de 1:50 - com registro no ministério da saúde: embalagem/galão 
plástica(o) de 05 litros. pinho

LITRO 7 7

13 aromatizador de ar em embalagens de 400 ml, em spray, embalagem de metal, livre de cfc, nas versões flores de jasmim, flores do campo, brisa fresca, lavanda, e cheirinho de talco, entre outros aromas. 
validade: 2 anos. FRASCO 30 20

14 detergente neutro pastoso/gelatinoso, superconcentrado, para limpeza geral. produto de linha profissional. diluição 1:300. LITRO 80 80
15 esponja dupla face. espuma, fibra sintética, retangular, anatômica, média, limpeza geral, uma face macia e outra áspera, embalagem com 04 (quatro) unidades. UNIDADE 34 34
16 estopa, material fio algodão, características adicionais médio e extra. PCT 15 15
17 fibra leve branca 1x12x26cm. PCT 15 15
18 fibra limpeza geral    1x10x26cm. PCT 15 15
19 fibra limpeza uso geral verde 10,2x26cm PCT 15 15
20 flanela branca de 1ª qualidade, de 40x60 para limpeza, com acabamento. UNIDADE 29 29
21 flanela laranja pacote com 12 unidades. PACOTE 4 4
22 graxa azul, pote com 500 g. POTE 1 1
23 impermeabilizante acrílico para todos os tipos de piso (paviflex, etc.) pronto uso. LITRO 100 100
24 multi inseticida suave sem cheiro aerosol com no mínimo 270 ml. UNIDADE 4 4
25 lã de aço, pacote com 08 unidades. PACOTE 21 21
26 limpador Concentrado de uso Geral 5 litros GALÃO 5 5
27 saco de aspirador, pacote com 03 unidades cada. PACOTE 1 1
28 limpa pisos especiais concentrado, limpa e dá brilho. Especial para Porcelanato, granito, mármore e cerâmico. Galão 5 litros. GALÃO 02 02
29 detergente Ácido. Remover de sujeiras inorgânicas encardidos de terra, excesso de rejuntos e calcificações. Galão 5 litros. GALÃO 20 20
30 limpa vidro, frasco com 500 ml. limpador multiuso com álcool para limpeza de vidros, embalagem plástica de 500 ml. FRASCO 70 70

31
detergente multiuso de 1ª qualidade para limpeza de fórmicas claras, limpador concentrado multiuso, bactericida e biodegradável, diluição de 1:50, embalagem plástica de 500 ml (anexar ficha técnica 

com registro no ministério da saúde). FRASCO 34 34

32 detergente Limpeza Pesada. Removedor de sujeiras difíceis e ceras. Galão 5 Litros GALÃO 5 5
33 lustra móveis lavanda 200 ml FRASCO 24 24
34 luva látex com forro de flocos de algodão e frisos antiderrapante pequena, média ou grande. PAR 50 50
35 luva de pvc, reforçada, cor verde, cano longo. PAR 1 1
36 Aromatizador de ambiente 500 ml, tipo gatilho UNIDADE 30 30
37 óleo de peroba - 100ml UNIDADE 7 7
38 esponja de aço, pacote com no mínimo 8 unidades. PACOTE 4 4
39 saco de algodão alvejado para limpeza. saco de 60 litros. UNIDADE 41 41
40 papel higiênico rolão, cor branca, luxo, macio, tipo gofrado - 300 mts Unidades 1620 1620
41 papel higiênico, branco, folha dupla, 100% fibra natural, fardo com 12.000 folhas, medida  11x21,5cm. FARDO 28 28
42 papel toalha em bobina de 20 cm x 200 m, cor branca, luxo, alta absorção e resistência ao úmido. Caixa com 6 unidades. CAIXA 250 250
43 papel toalha, branco, folha dupla gofrado, 100% fibra natural, com 03 dobras, fardo com 2400 folhas medida 22,5x23cm. FARDO 131 131
44 pasta para limpeza seco, 500g UNIDADE 10 10
45 polidor de metal - 250 ml UNIDADE 2 2
46 produto de limpeza do elevador 1 lt UNIDADE 10 10
47 protetor descartável de assento sanitário 30x40cm caixa com 14 refis com 90 folhas cada, total de 1260 folhas. CAIXA 13 13
48 LITRO 80 80
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removedor de impermeabilizantes, ceras velhas e sujeiras, de rápida ação, especialmente formulado para trabalhos difíceis e árduos, onde haja acúmulo de impermeabilizantes, bases seladoras e sujeiras. 
linha profissional. não contém amoníaco. produto alcalino. diluição 1:3.

49 removedor para limpeza rápida - 500ml UNIDADE 6 6
50 sabão em barra 200 g, glicerinado, multiúso, biodegradável BARRA 23 23
51 sabão em pó, embalagem (caixa/pacote) de 1 kg KG 6 6
52 sabonete em barra de 90g, perfumado UNIDADE 7 7
53 sabonete líquido cremoso, ph neutro, refil com 800 ml, com amaciante para as mãos. UNIDADE 75 75
54 saco de aspirador, pacote com 03 unidades cada UNIDADE 3 3
55 saco p/ lixo, 100 lts, nas cores preta, azul, vermelha, amarela, verde e laranja,  pacote c/ 100 unidades PACOTE 14 14
56 saco p/ lixo, 20 lts, nas cores preta, azul, vermelha, amarela, verde e laranja, pacote c/ 100 unidades PACOTE 2 2
57 saco p/ lixo, 40 lts, nas cores preta, azul, vermelha, amarela, verde e laranja, pacote c/ 100 unidades PACOTE 8 8
58 saponáceo KG 2 2
59 vaselina liquida 100 ml UNIDADE 5 5
60 detergente neutro, líquido, concentrado galão 5lts. GALÃO 50 50
61 mascara TNT com amarra elástica cor: branca, caixa com 100 unidades. Caixa 1 1

ANEXO I - D

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

RELAÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Item DESCRIÇÃO Unidade Qtde.
1 balde plástico, 12 litros, cor clara, sem tampa, com alça e borda reforçada UNIDADE 4
2 balde de plástico, resistente, com alça, 20 litros. UNIDADE 10
3 disco, abrasivo, na cor branca, compativel com enceradeira industrial. UNIDADE 8
4 disco, abrasivo, na cor preta, compativel com enceradeira industrial. UNIDADE 10
5 dispenser para papel higiênico, cor branca (tipo “cai cai”) UNIDADE 100
6 dispenser para papel tolha (papeleira), cor branca UNIDADE 41
7 dispenser para sabonete líquido (saboneteira), cor branca, refil UNIDADE 74
8 escova para azulejo UNIDADE 7
9 escova de mão- oval UNIDADE 3

10 espanador eletrostatico UNIDADE 4
11 espátula (chicleteira) para limpeza com 10 cm. UNIDADE 3
12 fita plástica, na cor amarela com fixas pretas, para isolamento de área com piso molhado, rolo com 200 m. ROLO 4
13 funil UNIDADE 4
14 kit para limpeza de vidro (2 kits com cabo de 2 m de comprimento) UNIDADE 5
15 lavatina de madeira UNIDADE 4
16 lixeira para coleta seletiva de lixo de acordo com a agência nacional de vigilância sanitária – anvisa. CONJUNTO 4
17 cesto para papel 9l, cor preta fechada UNIDADE 50
18 luva de tecido, 100% algodão, com pigmento de borracha na palma da mão (reposição) PAR 2
19 mangueira de 50 mts MTS 3
20 mop aplicador de cera/impermeabilizante UNIDADE 2
21 mop limpa vidro com cabo UNIDADE 5
22 mop pó, quimicamente tratado UNIDADE 16
23 pá para coleta de lixo e água do piso, em plástico. UNIDADE 21
24 rodo de aluminio 40 cm, com cabo, UNIDADE 5
25 rodo de aluminio, 60 cm, com cabo. UNIDADE 9
26 rodo de aluminio, 90 cm, com cabo. UNIDADE 3
27 rodo limpa vidro alumínio UNIDADE 5
28 suporte para protetor de assento sanitário UNIDADE 45
29 vasilhame pulv. mult spray UNIDADE 20
30 vassoura de pêlo, 40 cm, com cabo. UNIDADE 10
31 vassoura de pelo, 40cm, com cabo. UNIDADE 16
32 vassoura para bacia sanitária. UNIDADE 10
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33 vassoura piaçava, de nylon, com cabo. UNIDADE 8
34 vassoura tipo gari, 60 cm, com cabo. UNIDADE 3
35 alicate universal, 08”, com cabo isolado UNIDADE 2
36 aspirador de água tipo plataforma com potência minima de 1.600 W UNIDADE 3
37 aspirador de pó com potência minima de 1.600 W UNIDADE 2
38 carrinho acoplado dos seguintes complementos: vassoura, mop-água, rodo, dois baldes, espremedor, cesto de lixo e placas identificadoras de piso molhado. UNIDADE 6
39 carrinho de mão, com pneu, tipo usado em construção. UNIDADE 1
40 enceradeira industrial (definir potencia) UNIDADE 5
41 enxada com cabo UNIDADE 2
42 equipamento com plataforma para limpeza de luminárias e vidraças internas UNIDADE 2
43 escada de alumínio com oito degraus UNIDADE 5
44 escada dupla de madeira, acima de 20 degraus UNIDADE 2

45 lavadora e secadora de piso, com faixa/capacidade de limpeza de 380 mm. Faixa de limpeza de 38 cm. Tanque de, no mínimo, 11 litros. Fluxo de solução de 0,35 L/min. Pressão de 15 kg para baixo e velocidade da escova de 1.200 rpm. 
Nível de ruído (ouvido do operador) 72 dBa. Cabo de força de 15 m.

UNIDADE 2

46 máquina de alta pressão, 220 v, 1800 libras, para lavar piso e calçada UNIDADE 2
47 martelo UNIDADE 2
48 pá para construção, com cabo UNIDADE 2
49 placa sinalizadora em plástico, para isolamento de área c/ piso molhado UNIDADE 10
50 podão, c/ cabo longo. UNIDADE 2
51 polidora com 1.500 rpm para polimento de piso UNIDADE 2
52 rastelo de metal UNIDADE 2
53 serrote UNIDADE 2
54 tanquinho elétrico, para lavagem dos panos de limpeza, capacidade no minimo 10 litros. UNIDADE 2

ANEXO I - E

METODOLOGIA EMPREGADA NA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Relação de ocorrências diárias

1.1. Os serviços objeto desta contratação serão constantemente avaliados pelos representantes do CONTRATANTE, que assinalarão as ocorrências na “Relação de Ocorrências”, conforme modelo abaixo.

1.2. Os níveis de serviço apresentados neste ANS têm como função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação.

1.3. Seguir-se-á a tabela constante deste ANS quanto ao percentual a ser debitado do faturamento mensal total dos serviços prestados pela CONTRATADA em função do não cumprimento de acordo de níveis de serviço, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades contratuais previstas em lei.

1.4. É requisito básico que a CONTRATADA cumpra e respeite as obrigações trabalhistas conforme lei vigente, bem como siga corretamente o plano de trabalho elaborado pelas partes do contrato.

2. Relação de Ocorrências a ser utilizada como forma de mensuração dos resultados obtidos na prestação de serviços de limpeza, inclusive na prestação dos serviços adicionais.

SERVIÇO: ______________

MÊS/ANO DA VERIFICAÇÃO: _____ / _____

INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA PONTOS

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequência letais 6 Por ocorrência
2 Suspender ou interromper, total ou parcial, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 6 Por dia e por unidade de atendimento
3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados 4 Por ocorrência
4 Retirar quaisquer equipamentos ou materiais de consumo das instalações do Contratante, previstos em contrato, sem autorização prévia do gestor. 4 Por item e por ocorrência
5 Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado, e/ou sem crachá 2 Por empregado e por ocorrência
6 Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização previsto em contrato 2 Por serviço e por dia.
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7 Retirar empregados ou encarregados do serviço durante o expediente sem anuência prévia do Contratante 5 Por empregado e por dia.
ITEM DESCRIÇÃO UN INCIDÊNCIA

8 Fornecer os equipamentos relacionados neste Termo em perfeitas condições de uso 4
Por item e por dia.

9 Prestar manutenção aos equipamentos, e de zelar pelas instalações utilizadas no ME. 3 Por item e por dia.
10 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 1 Por empregado e por dia.
11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador; 2 Por ocorrência
12 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente dentro do prazo estabelecido em contrato; 2 Por empregado e por dia.
13 Entregar os salários, vale-transporte e/ou vale-refeição nas datas avençadas; 5 Por ocorrência e por dia.
14 Efetuar a reposição de empregados faltosos 2 Por empregado e por dia.
15 Fornecer os uniformes conforme neste Contrato 2 Por empregado e por dia.
16 Cumprir os itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas; 2 Por item e por ocorrência
17 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador; 3 Por item e por ocorrência
18 Manter em estoque para utilização diária o material de consumo 2 Por item e por dia.
19 Deixar de alocar nos postos de serviço empregados que não atendam aos critérios de qualificação exigidos neste contrato. 5 Por empregado e por dia.

Grau Correspondência
1 0,2% do valor mensal do contrato
2 0,4% do valor mensal do contrato
3 0,8% do valor mensal do contrato
4 1,0% do valor mensal do contrato
5 1,5% do valor mensal do contrato
6 4,1% do valor mensal do contrato

ANEXO I - F

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Identificação

Contrato: N° da OS / OFB:

Objeto:

Contratante:

Contratada:

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto na cláusulas xx, do Contrato XX de XX de XXXXXXXXXXX de XXXX, que os serviços (ou bens), relacionados na Ordem de serviço abaixo, foram recebidos nesta data 
e serão objetos de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela Contratante.

N° da Ordem Titulo
Para uso do FISCAL

Validação Pontuação Anotações
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1 Sim Não
2 Sim Não
4 Sim Não
5 Sim Não
6 Sim Não
7 Sim Não
8 Sim Não
... Sim Não

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços (ou bens) ocorrerá em até ___ dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato 
supracitado.

De Acordo

CONTRATANTE CONTRATADA

Fiscal Técnico do Contrato Preposto

______________________

<Nome>

Matrícula: <Matr.>

______________________

<Nome>

<Qualificação>

ANEXO I - G

(PAPEL TIMBRADO)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Comprovamos, para efeito de participação no Pregão Eletrônico __/2017 – Ministério do Esporte, que a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o (número), sediada (endereço completo), por intermédio do sr(a) .  (nome 
representante legal ou procurador) infra-assinado, efetuou, dentro do prazo, vistoria aos locais onde serão prestados os serviços e tomou conhecimento das dificuldades que possam oferecer para sua perfeita execução.

(Local), _____de ______________ de 2017.

_____________________________

(Assinatura e nº SIAPE do servidor do Ministério do Esporte responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Declaro que me foi dado acesso às instalações do(s) prédio(s) supracitado(s), bem como foram esclarecidas todas as questões por mim suscitadas, e também que tenho pleno conhecimento de todas as dificuldades relacionadas à execução dos 
serviços objeto do Pregão Eletrônico ____/2017 – Ministério do Esporte.
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(Local), _____de ______________ de 2017.

(Assinatura do representante legal ou procurador)

Nome do representante legal ou procurador

(Número da Carteira de Identidade e CPF)

Observações:

1)  esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante.

2) ao realizar a visita a empresa deverá trazer a Declaração já preenchida com os dados da empresa e os dados do declarante.

3) esta declaração servirá apenas como modelo, o declarante deverá elaborar a sua contendo todos os dados constantes da presente.

OU

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

Declaramos, para efeito de participação no Pregão Eletrônico ____/2017 – Ministério do Esporte, que a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o (número), sediada (endereço completo), por intermédio do sr(a)  (nome 
representante legal ou procurador,) infra-assinado, não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serão executados os serviços Objeto do Pregão nº _____/2017, se responsabilizando por todas as consequências por este ato.

(Local), _____de ______________ de 2017.

(Assinatura do representante legal ou procurador)

Nome do representante legal ou procurador

(Número da Carteira de Identidade e CPF)

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE VINCULADA
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Em cumprimento do disposto no art. 19-A e no Anexo VII da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
empresa: ______________________________________________, CNPJ nº ________________, sediada em __________________, à _____________________ Bairro: __________________ e CEP _________________, DECLARA ao 
Ministério do Esporte que obedecerá rigorosamente o seguinte procedimento:

1º)       No ato da assinatura do Contrato, a empresa fornecerá os dados da Agência bancária da conta vinculada (número, nome, endereço e telefone da agência).

A partir da comunicação dos dados não poderá alterar/trocar a Agência bancária, somente em casos excepcionais, com comprovada justificativa, por escrito, aceita e autorizada pelo ME;

2º)       O ME comunicará à Agência bancária oficial do Governo, estabelecida em (localidade/UF);

3º)       A Agência Governo comunicará a Agência bancária escolhida pelo Contratado a instrução de procedimentos e a autorização;

4º)          Agência bancária convocará o Contratado para os procedimentos bancários:

providenciar, excepcionalmente, abertura de Conta Corrente vinculada (bloqueada para movimentação), em nome da Proponente acima indicada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da assinatura do Contrato, destinada a receber 
créditos ao amparo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Instrução Normativa nº 02/2008 a título de provisão para encargos trabalhistas do Contrato/ME n.º ______ firmado de acordo com a 
publicação no Diário Oficial da União  no dia ____/_____/ 2013, página nº ___ e na qual deverão ser depositados todo e qualquer valor destinado a essas provisões.

Declara, ainda, ter conhecimento de que os valores depositados somente poderão ser movimentados ou utilizados mediante autorização do Ministério do Esporte, exclusivamente para as situações previstas na Instrução Normativa IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações.

________________ , ______ de ________ de 2017.

_____________________________

Representante da licitante

Dados do Representante:

Qualificação do Representante:

Nome: _________________________________________________

Cargo ou função: _________________________________________

Documento de identidade nº: ________________________________

Órgão expedidor: _________________________________________
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

AUTORIZAÇÃO PARA RETENÇÃO E DEPÓSITO DIRETO DOS SALÁRIOS AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO

Em cumprimento do disposto no art. 19-A e no Anexo VII da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
empresa: ______________________________________________, CNPJ nº ________________, sediada em __________________, à _____________________ Bairro: __________________ e CEP _________________, AUTORIZA o 
Ministério do Esporte a:

Efetivar descontos na fatura mensal relativos aos valores correspondentes aos salários e demais verbas trabalhistas devidas aos empregados, sempre que houver falha no cumprimento dessas obrigações, tais como pagamentos não efetuados 
no prazo legal, ou pagos com falta ou incorreção, e até à regularização da obrigação, efetivar os depósitos nas respectivas contas correntes, relativos aos empregados vinculados ao Contrato para prestação dos serviços terceirizados, objeto do 
Pregão Eletrônico nº /2017, processo nº 58000.009983/2016-03; e

Declara, ainda, que dentro do prazo de 10 (dez) dias da assinatura do Contrato para a prestação

 dos serviços fornecerá ao Ministério do Esporte, a relação individualizada dos empregados, indicando o nome e o número (código) do Banco, da Agência e da Conta Corrente para depósito dos salários, nome e CPF do empregado, sua função e 
o valor total de sua remuneração, bem como todos os demais dados necessários para o cumprimento das disposições desta autorização.

___________, ______ de ________ de 2017.

__________________________________________

Representante da licitante

Qualificação do Representante:
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Nome: _________________________________________________

Cargo ou função: _________________________________________

Documento de identidade nº: ________________________________

Órgão expedidor: __________________________________

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DA PLANILHA MENSAL DE PROVISÕES DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

CONTRATANTE : Ministério do Esporte

Nº DO CONTRATO: 

ANO:

ITEM

NOME DO EMPREGADO

FUNÇÃO

SALÁRIOO                       

R$

DIAS

TRABALHA

DOS

VALOR DO

MÊS
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8,33%  sobre

13º SALÁRIO

12,10% sobre

FÉRIAS E

ABONO

FÉRIAS                        

(*)

5% sobre

ADICIONAL

FGTS DAS

RECISÕES                                 

(*)                 

(7,39; ou 7,60;

ou 7,82) %

IMPACTO

FGTS sobre

FÉRIAS e 13º                             

(*)

TOTAL

PROVISÃO                                 

R$
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(*)  -

Os percentuais poderão ser adequados à proposta da empresa.

TOTAL

PLANILHA MENSAL DE PROVISÕES DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

( Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 )

OBJETO DO CONTRATO:

NOME DA CONTRATADA:

CNPJ:

MÊS:

Documento assinado eletronicamente por João Célio Ribeiro Santos, Chefe da Divisão de Chefe de Serviços Gerais e Infraestrutura, em 29/08/2017, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria 
nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0077814 e o código CRC BE461EEB.

Referência: Processo nº 58000.009983/2016-03 SEI nº 0077814
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