TERMO DE REFERÊNCIA
Serviços Contínuos Com Mão de Obra com
Dedicação Exclusiva – Manutenção Predial

Foz do Iguaçu
2015

TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA.

PREGÃO Nº ....../2015
(Processo Administrativo n.° 23422.011428/2014-26)

1.DO OBJETO
1.1.Contratação os serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA das
instalações da Universidade Federal da Integração Latino Americana - UNILA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
GRUPO ITEM

DESCRIÇÃO

Valor Mensal Estimado

01

Mão de Obra Dedicada (conf. quadro 2)

R$ 59.469,87

02

Insumos para Manutenção (Valores SINAPI – Desconto)+BDI

Valor Anual Estimado
R$ 713.638,44

01
VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO

R$ 212.050,23
R$ 925.688,67

Quadro 1

1.2.A contratação compreenderá o fornecimento de mão de obra, equipamentos, EPI's, ferramentas
e materiais de consumo necessários e adequados à execução dos serviços, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos na Planilha de Custos e Formação de Preços, Anexo I
deste Termo de Referência, nas dependências da UNILA, num total de 12 (doze) postos de
serviços, conforme quadro 2 no item 9 deste Termo de Referência;
1.3.O fornecimento dos materiais de consumo para manutenção será executado em regime de
empreitada por preço unitário, faturados por medição (através dos Relatórios de Execução de
Serviços), e o pagamento efetuado de acordo com o quantitativo efetivamente fornecido
mensalmente, aplicando-se o percentual de desconto ofertado pelo licitante quando da
apresentação da sua proposta. Não restando para a Administração obrigação a executar ou pagar
por toda a quantidade estimada;
1.4.O valor máximo a ser pago pelos materiais de consumo para manutenção será o fixado na
Tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil conforme
item 7 deste Termo de Referência.
1.5.Todos os serviços especificados neste Termo de Referência dizem respeito à manutenção
preventiva ou corretiva, entendendo-se isso por todas as ações e intervenções permanentes,
periódicas ou pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes
prediais de propriedade ou uso da UNILA que resultem, respectivamente, na manutenção e na
recuperação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio da UNILA e aqueles sob
posse desta seja garantido, diferentemente de obra, que se caracteriza pela modificação
esporádica, predeterminada e completa de um sistema ou subsistema, ampliação ou de
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substituição majoritária de componentes com objetivo de obter-se condição de uso ou de operação
diversa daquela existente;
1.6.Conforme disposto no art. 6º, inciso II, da Lei 8.666/93, considera-se serviço: toda atividade
destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição,
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção,
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Assim, é
vedado às licitantes alegar a caracterização de obra nos casos de serviços de maiores proporções
e de recomposição acessória decorrente dos serviços executados desde que esteja caracterizado o
estado de manutenção.

2.DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1.O presente processo tem por objetivo a contratação de serviços de manutenção predial, que
são descritos como o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a
capacidade funcional das edificações e de suas partes constituintes, de atender as necessidades e
segurança de seus usuários. Assim sendo, a ausência ou falhas da manutenção predial podem
prejudicar o bom funcionamento ou até mesmo impedir a utilização da edificação, nos casos mais
graves, afetando diretamente os usuários, trazendo graves prejuízos;
2.2.Até o presente momento a UNILA não possui contrato com tais características. O atual modelo
tem se mostrado ineficiente na solução de problemas, tendo em vista a pouca especialização dos
profissionais e a constante indisponibilidade de materiais e equipamentos. Deste modo a proposta
apresentada a qual já possui grande utilização em diversos Órgãos Públicos, incluindo
Universidades, vem dinamizar a resolução dos problemas de infraestrutura enfrentados na
Instituição;
2.3.Considerando a ausência de padronização dos imóveis em uso pela UNILA entre outros
fatores, a variedade de materiais necessários para a realização das manutenções preventivas e
corretivas ainda é desconhecida pela equipe responsável pelas manutenções, tornando-se inviável
a elaboração de lista de necessidades para compor processo de aquisição. Ainda, destaca-se que
a SINAPI corresponde a um sistema altamente confiável e em utilização no mercado da construção
civil. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) tem gestão
compartilhada entre Caixa e IBGE e divulga mensalmente custos e índices da construção civil. A
Caixa é responsável pela base técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de
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serviços e projetos referenciais) e pelo processamento de dados, e o IBGE, pela pesquisa mensal
de preço, metodologia e formação dos índices;
2.4. De acordo com a NBR 5674:1999, estudos realizados em diversos países, para diferentes
tipos de edificações, demonstram que os custos anuais envolvidos na operação e manutenção das
edificações em uso variam entre 1% e 2% do seu custo inicial. Este valor pode parecer pequeno,
porém acumulado ao longo da vida útil das edificações chega a ser equivalente ou até superior ao
seu custo de construção;
2.5. Deve-se considerar ainda que os serviços, objeto desta licitação, são de natureza continuada,
considerados serviços de apoio, os quais fogem do objeto finalístico do órgão, sendo
indispensáveis à Administração para o desempenho de suas atribuições. Cabe observar que a
interrupção irá comprometer a continuidade de suas atividades e a contratação deverá estender-se
por mais de um exercício financeiro e continuamente;
2.6. Justifica-se a contratação dada a grande dimensão da instituição assim como a quantidade de
prédios que a compõem, que requerem a constante manutenção preventiva e ocasionalmente
ações corretivas para manter o pleno funcionamento das atividades da UNILA, necessitando o
empenho de profissionais especializados, os quais não constam no quadro de pessoal da UNILA.
Objetiva-se, assim, a contratação de empresa legalmente constituída, destinada à realização
destes serviços específicos, cuja ausência e interrupção poderia comprometer o bom andamento
da máquina administrativa;
2.7. Considerando-se que os serviços a serem contratados fogem ao objeto finalístico da UNILA, e
que estariam enquadrados na previsão do art. 1º, § 1º do decreto nº. 2.271/97: “Art. 1º No âmbito
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de
execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos
assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. § 1º As atividades
de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção,
reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão,
de preferência, objeto de execução indireta”;
2.8. Insta ainda informar que a Lei 9.632/1998 declarou, conforme listado em seus anexo I e II, a
extinção dos cargos de eletricista, pedreiro, encanador, jardineiro, marceneiro, pintor, serralheiro,
técnico em eletrônica, operador de telecomunicações, entre outros, no âmbito da Administração
Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, fazendo menção inclusive a possibilidade de
execução indireta. Verifica-se, portanto que a opção de terceirizar os serviços de objeto desta
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licitação, através da contratação de empresa especializada seria a única medida possível para a
continuidade deste serviço, considerando que a UNILA não possui em seu quadro nenhum dos
profissionais a serem contratados, e a Lei impede a realização de concurso;
2.9. A respeito da opção pela contratação dos serviços por postos de trabalho, registramos que, em
face da natureza e peculiaridades requeridas pelos serviços, objeto deste processo, torna-se
impossível adotar unidade de medida, para mensurar os resultados para o pagamento da
Contratada, que não sejam por meio de postos de trabalho, abrangidos pelo que dispõe o § 1º do
Art. 11 da IN 02/081;
2.10. Para definição do quantitativo de postos estipulados a Administração buscou junto à outras
Universidades Federais exemplos de sucesso no presente escopo de contratação, considerando
definições complementares como a experiência anterior dos profissionais, a quantidade de prédios
e situação física destes, a demanda reprimida de manutenções, a distância existente entre as
Unidades Internas da Instituição, assim como os pontos vulneráveis e o fluxo de pessoas que
transitam nas dependências da UNILA.

3.DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
3.1.Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos
termos da Lei n° 10.520/2002, do Decreto n° 3.555/2000 e do Decreto n° 5.540/2005 e 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;
3.2.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.
3.3.Os serviços têm o intuito de dar apoio às atividades indispensáveis ao funcionamento da
UNILA, tratando-se de serviços de menor complexidade. A natureza desses serviços vem a ser
contínua, nos moldes definidos pelo item XXI do Anexo I da Instrução Normativa nº 02/2008, da
SLTI do MPOG, uma vez que sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da
Administração.

1 Art. 11, § 1º Excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da Contratada por postos de trabalho ou quantidade de

horas de serviço quando houver inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados.
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4.DAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS
4.1.MANUTENÇÃO – Atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as
características de desempenho técnico dos componentes ou sistemas da edificação, cujo
funcionamento depende de dispositivos mecânicos (em sentido amplo), hidráulicos, elétricos e
eletromecânicos:
4.1.1.1.MANUTENÇÃO CORRETIVA – Atividade de manutenção executada após a ocorrência de
falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação;
4.1.1.2.MANUTENÇÃO PREVENTIVA – Atividade de manutenção executada antes da ocorrência
de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação. Será alvo do “Plano de
Manutenção”, Anexo II deste Termo de Referência, e do cronograma prévio de visitas;
4.1.1.3.CONSERVAÇÃO PREDIAL E ARQUITETÔNICA: é o conjunto de ações desenvolvidas
sobre o complexo predial e seus equipamentos para que sejam mantidas as características
originais do imóvel, como a pintura de paredes, troca de pisos defeituosos, troca de forros
deteriorados, e outras atividades com esse fim;
4.1.1.4. SISTEMA: é o conjunto de equipamentos, elementos ou materiais ligados fisicamente ou
não, os quais por meio do desempenho de suas funções individuais contribuem para uma mesma
função;

4.1.1.4.1.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: compreendem sistemas de redes elétricas, grupos
geradores, estabilizadores, no breaks, transformadores, sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas e redes de aterramento;
4.1.1.4.2.INSTALAÇÕES CIVIS: compreendem estrutura, alvenarias, pisos internos e externos,
revestimentos de parede, esquadrias, divisórias, vidros, forros, marcenaria, serralheria e
impermeabilização;
4.1.1.4.3.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: compreendem sistemas de redes de água fria e
pluvial, redes de esgoto, louças e metais das chamadas áreas molhadas (sanitários, copas e
cozinhas, laboratórios), bombas de recalque e reservatórios de água;
4.1.1.4.4. EQUIPAMENTOS: Conjunto unitário, completo e distinto, que exerce uma ou mais
funções determinadas quando em funcionamento.
4.1.1.4.4.1. A perda individual de um equipamento, no qual deixe de cumprir a sua função, não
acarreta necessariamente a perda da função do subsistema e/ou do sistema;
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4.1.1.4.4.2. Os equipamentos podem ser definidos como principal, reserva ou único, podendo ser
classificados como críticos dependendo da sua importância operacional;
4.1.1.4.4.3. Um conjunto de equipamentos forma um subsistema e um conjunto de subsistemas
forma um Sistema.
4.1.2.NÍVEIS DE ANORMALIDADE – É a graduação de consequências que as falhas e defeitos
poderão acarretar nos equipamentos ou nos sistemas, subdivididos em:
4.1.2.1.EMERGÊNCIA: Ocorrência de defeitos ou falhas num equipamento ou sistema onde sejam
requisitadas ações imediatas a fim de preservar vidas ou patrimônio;
4.1.2.2.URGÊNCIA: Ocorrência de defeitos ou falhas que demandem ações a fim de manter a
continuidade da prestação dos serviços inerentes à UNILA;
4.1.2.3.ALERTA: Ocorrência de defeito ou falha num equipamento ou sistema que poderá acarretar
uma situação de emergência ou urgência;
4.1.3.TEMPO DE ATENDIMENTO – É o tempo determinado para mobilização pela Contratada, dos
recursos necessários, visando sanar defeitos ou falha dos equipamentos ou sistemas a partir de
uma solicitação, o qual poderá ser preestabelecido na Ordem de Serviço.
4.1.4.RELATÓRIO MENSAL DE MANUTENÇÃO (R.M.M) – É o instrumento de apresentação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva desenvolvidos pela Contratada. Deverá conter
folhas de testes e relatórios, conforme modelo previamente aprovado, discriminando nome e
função dos funcionários, data, local, horários de início e término, tempos, métodos, ferramental e
instrumental utilizado, relação de dependências, “As Built”, análise dos testes, visto do técnico
responsável e da Fiscalização, destinação dos descartes perigosos, etc..
4.1.5.RELATÓRIO MENSAL DE INSPEÇÃO PREVENTIVA (R.I.P.) – Documento elaborado pelo
responsável técnico da CONTRATADA, anexo ao relatório mensal de manutenção, que visa
planejar as ações a serem desenvolvidas nos meses subsequentes, com base nas inspeções
realizadas.
4.1.6.MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO – Os materiais a serem fornecidos pela
CONTRATADA para a realização das atividades de manutenção e reparo, item 02 do Pregão
Eletrônico, os quais serão remunerados pela UNILA;
4.1.7.INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS: São os bens utilizados na manutenção preventiva e
corretiva, tais como: amperímetro, voltímetro multi-teste analógico e mala de ferramentas para os
profissionais contendo ferramentas básicas e específicas de cada categoria.
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4.1.8.EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S): São todos os dispositivos ou
produtos de âmbito coletivo, utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis
de ameaçar a segurança e saúde no trabalho, exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança
e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: guarda-corpo, proteção de partes
móveis de máquinas, sinalização de segurança;
4.1.9.EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S): são todos os dispositivos ou
produtos de uso individual, utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e saúde no trabalho, exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e
Medicina do Trabalho, tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos,
máscaras, protetores auriculares e capas plásticas;
4.1.10.ORDEM DE SERVIÇO INICIAL (O.S.I.) – Documento expedido pelo Gestor do Contrato,
tratando do início da execução do contrato, contendo informações como quantidade de postos,
escala de horário de trabalho;
4.1.11.ORDEM DE SERVIÇO (O.S.) – Comunicado da UNILA para execução de serviços inseridos
no contrato. A Ordem de Serviço dar-se-á preferencialmente por meio do e-mail que a Contratada
deverá disponibilizar para recebimento das solicitações da UNILA;
4.1.12.PLANO DE MANUTENÇÃO – Documento apresentado pela CONTRATADA, baseado no
Plano de Trabalho anexo deste Termo de Referência, e Inspeção/Vistoria realizada pela
CONTRATADA, o qual definirá a frequência, locais, e os procedimentos a serem realizados, entre
outras informações necessárias ao planejamento anual da manutenção.
4.1.13.RESPONSÁVEL TÉCNICO – Profissional de nível superior com vínculo com a
CONTRATADA e registro no CREA ou CAU, com habilitação compatível com o escopo
preponderante do contrato. Saliente-se que a CONTRATADA deve manter, em seus quadros de
colaboradores, ainda que em caráter eventual, profissional ligado a áreas específicas de cunho
acessório do contrato, tais como engenharia elétrica ou mecânica, de acordo com a necessidade
do serviço, para atuar como responsável técnico dessas áreas específicas, caso necessário, sem
qualquer custo adicional à UNILA.
4.1.14.Os exemplos constantes nas definições listadas neste tópico não são exaustivos, não
podendo a CONTRATADA se elidir da execução de atividades análogas e relacionadas ao escopo
da contratação
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5. DA FORMA DE EXECUÇÃO
5.1.ATUAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
5.1.1.A ação preventiva, realizada mediante vistoria, tem como finalidade identificar, e antecipar a
necessidade de manutenção visando assim evitar o surgimento de ocorrências as quais podem vir
a impedir a execução normal das atividades da Instituição;
5.1.2.Quando da realização das vistorias preventivas, em sendo constatado a necessidade de
atuação corretiva, e não sendo necessário a requisição de materiais de consumo na realização da
manutenção, os serviços deverão ser realizados de imediato, fazendo constar em relatório próprio,
onde, quando e quais foram as ações realizadas;
5.1.3.Constando a necessidade de utilização de materiais de consumo para manutenção na
realização das ações, o responsável técnico deverá comunicar o gestor/fiscal, indicando os
materiais necessários e solicitando autorização através de O.S.;
5.1.4.Primeiramente será verificada a disponibilidade de materiais na UNILA, sendo estes usados
prioritariamente;
5.1.5. Quando, as ações preventivas resultarem na necessidade de empreender a substituição de
peças, ou emprego de materiais de consumo para manutenção, os serviços somente poderão ser
executados após parecer favorável a ser emitido pelo Gestor/Fiscal do Contrato;
5.1.6.A CONTRATADA deverá apresentar, até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente
subsequente, Relatório Mensal de Manutenção, sempre referente ao mês anterior, conforme
modelo do Anexo VIII, o qual deverá conter:
5.1.6.1.Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo faltas de energia,
desempenho dos equipamentos, etc;
5.1.6.2.Resumo dos serviços preventivos e corretivos executados, com data e local dos mesmos,
com indicação das pendências e as razões de sua existência, que dependam de solução por parte
da Fiscalização;
5.1.6.3.Valores medidos ao término dos serviços preventivos; peças, componentes e materiais
substituídos por defeito ou desgaste; Cópias das fichas de histórico de equipamentos que sofreram
manutenção corretiva no período, especificando conforme número de patrimônio ou identificação
de cada componente, materiais e etc.
5.1.6.4.Sugestões sobre reparos preventivos e modernizações cuja necessidade tenha sido
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constatada, acompanhadas de parecer sobre o estado geral da instalação, assinado pelo
responsável técnico do contratado;
5.1.6.5.O RIP, que deverá demonstrar quais ações preventivas e corretivas necessárias a serem
executadas, indicando a temporalidade estimada para a realização das ações e o rol de materiais
necessários para a execução das ações;
5.1.7.Sempre que necessário, o gestor/fiscal do contrato, poderá determinar realização de vistorias
além daquelas previstas no Plano de Manutenção.
5.2.DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.2.1.Para a completa prestação dos serviços, a Contratada deverá:
5.2.1.1.Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva através de profissionais
integrantes da equipe de trabalho, as quais deverão possuir qualificação adequada ao tipo de
serviço que estiver sendo realizado, de acordo com a legislação de segurança vigente;
5.2.1.2. Os serviços serão prestados por profissionais pertencentes ao quadro funcional da
Contratada e deverão ser executados conforme discriminado abaixo:
5.2.1.2.1. Os serviços serão prestados de segunda a sábado, em regime de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, em turnos estabelecidos de acordo com a conveniência administrativa da UNILA
no intervalo compreendido de segunda a sábado entre as 07:00 até as 22:00hs, com intervalo
mínimo de 1 hora para descanso e refeição seguindo as normas vigentes da Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT.
5.2.1.2.2. As escalas de serviços ordinários serão definidas por meio de Ordem de Serviço.
5.2.1.2.3. As alterações das escalas de serviços ordinários serão comunicadas pela Administração
com antecedência mínima de 30(trinta) dias, mediante simples comunicação escrita pelo Gestor do
Contrato.
5.2.1.2.4.

Eventualmente os serviços poderão estender-se, ou serem programados para além

deste horário, ou para dias não úteis, quando em situações especiais, caso haja necessidade por
parte da UNILA, respeitando-se o limite de horas semanais, bem como a legislação trabalhista e a
convenção coletiva da categoria e a possibilidade de compensação;
5.2.1.2.5. Na eventual necessidade de atividades extras aos domingos e feriados, os horários
poderão, a critério da administração ser compensados antes ou após a programação das
atividades, em comum acordo com a fiscalização do contrato e a empresa Contratada, devendo ser
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observado o limite de prorrogação em até 2 (duas) horas diárias previsto na CLT, ou ainda serem
prestados aos domingos ou feriados, ocasião em que o excesso de horas trabalhadas em um dia
serão compensados pela correspondente diminuição em outro dia, conforme disposições do § 2 do
art. 59 da CLT e da Convenção Coletiva de Trabalho apresentada na proposta e aprovada pela
UNILA;
5.2.1.2.6. Os postos de serviços não poderão ficar descobertos e, nas hipóteses de faltas do
funcionário, a empresa deverá no início da jornada de trabalho do posto, providenciar a substituição
do funcionário em até 2 (duas) horas, cujas qualificações sejam iguais àquelas definidas para o
serviço contratado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no contrato;
5.2.1.2.7. Durante o horário de execução do trabalho, a UNILA será responsável pelo deslocamento
dos profissionais entre suas Unidades.
5.2.1.3.Programar as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de acordo com o
Plano de Manutenção, com o cronograma de manutenções e em comum acordo com a fiscalização
do contrato;
5.2.1.4.Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, de água e outros que
possam comprometer o normal funcionamento da unidade, nos dias ou horários em que não
houver expediente na unidade;
5.2.1.5.Prever o atendimento emergencial em qualquer horário (24 horas/7 dias), incluindo
sábados, domingos e feriados, conforme a necessidade e solicitação da UNILA, e a demanda da
execução de serviços que sejam imprescindíveis ao funcionamento da unidade, ou que possam
prejudicar o atendimento sob qualquer condição, segundo avaliação específica da Fiscalização,
sem que caiba qualquer pagamento adicional por parte da UNILA, ocasião em que o excesso de
horas trabalhadas em um dia, ou fora da jornada normal, serão compensados pela correspondente
diminuição em outro dia, conforme as disposições do § 2 do art. 59 da CLT, e Cláusula 28ª da CCT.
5.2.1.6.Fornecer a UNILA os números dos telefones celulares dos Responsáveis, preposto ou
outro, e da equipe de suporte, ambos com perfeito conhecimento do objeto do contrato, para o
pronto deslocamento e atendimento em situações de emergências, ou de algum sintoma anormal
em equipamentos, sistemas ou instalações da UNILA;
5.2.1.7.Executar, sempre que solicitado pela Administração, os serviços de remanejamento e
instalação de novos pontos elétrica e hidráulica, bem como montagem e desmontagem de
divisórias;
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5.2.2.Executar os serviços de manutenção sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) de
nível superior indicados pela CONTRATADA na fase de habilitação da licitação. Os responsáveis
técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com experiência equivalente ou
superior à exigida por ocasião da licitação e mediante prévia aprovação da UNILA;

6. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1.Eventuais serviços classificados como não inclusos na rotina normal de execução contratual
(nível de urgência e emergência, bem como aqueles serviços de execução eventual conforme
previsto neste Termo de Referência), deverão ser executados ante simples solicitação escrita, que
servirá como comprovação de Ordem de Serviço, emitida pelo Fiscal/Gestor;
6.2.Em casos emergenciais ou urgentes, a empresa Contratada deverá iniciar o atendimento do
chamado para manutenção corretiva em um prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da hora de
recebimento da solicitação pela contratada, para as solicitações na sede da Instituição;
6.3.Nas situações caracterizadas como Nível de Anormalidade de Emergência, a Contratada
deverá, com a maior brevidade possível (não podendo ultrapassar o prazo de 12 horas contadas a
partir do recebimento do chamado, para o restabelecimento), mobilizar técnicos, peças ou
equipamentos de reposição necessários à solução do problema, visando minimizar os impactos
negativos de possíveis paralisações nas atividades da UNILA;
6.4.Durante as vistorias preventivas, caso seja identificado situação, em que a ação de
manutenção (preventiva/corretiva) tenha que ser realizada, em prazo inferior ao previsto no item
anterior, o responsável técnico deverá fazer a comunicação imediata do gestor/fiscal responsável
pelo contratado, fazendo constar a indicação e os motivos que possam ensejar a prioridade da
manutenção;
6.5.Após a execução do serviço solicitado, a Contratada deverá apresentar ao fiscal de execução a
respectiva O.S., devidamente atestada pelo setor demandante, para que o fiscal encerre a O.S.;

7.MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO
7.1.Os materiais necessários ao reparo e manutenção, e que se encontrem listados na Tabela de
Insumos - SINAPI, deverão ser fornecidos pela Contratada, os quais serão medidos e pagos de
acordo com o quantitativo autorizado efetivamente entregues a cada mês;
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7.1.1.Caso os materiais de consumos utilizados na execução dos serviços não estejam previstos
nas Tabelas SINAPI vigente, ou em qualquer outro meio oficial de divulgação de preços, o valor
estipulado será determinado através de pesquisa de preços com no mínimo 3 (três) fornecedores, a
ser realizada pelo fiscal do contrato;
7.1.2.Quando do pagamento mensal dos materiais de consumo para manutenção, será aplicado o
desconto ofertado pela empresa em sua proposta, acrescido do BDI, conforme consta na aba
“Quadro Resumo” do Anexo I, a ser composto considerando as alíquotas de Lucro, Custos Indiretos
ofertados, e PIS e COFINS devidos conforme sua opção tributária, sendo vedado aos licitantes,
fazer constar no cálculo do BDI dos Materiais de Consumo para Manutenção, valores referentes a
ISS, visto as disposições contidas no art. 7º, § 2º, inciso I da LC 116/2003;
7.2.O recebimento, conferência e controle dos materiais de consumo para manutenção utilizados
nas dependências da UNILA serão efetuados pela Fiscalização, para fins de atestação de faturas e
pagamento por medição;
7.3.O valor máximo estimado para Materiais de Consumo, item 02 do Pregão Eletrônico tem como
finalidade definir o valor máximo de gasto anual, podendo inclusive ser executado a menor. Esses
materiais serão requisitados pela fiscalização do contrato quando necessário, devendo ser
entregues na Unila, a fim de serem utilizados na conclusão dos serviços;
7.4.O valor total dos materiais de consumo para manutenção não poderá ser alterado pelo
fornecedor quando da confecção de sua proposta, devendo apenas incluir o percentual de
desconto (Item B) a ser ofertado;
7.5.O fornecimento de materiais será executado em regime de empreitada por preço unitário,
sendo faturado por medição e seu pagamento efetuado de acordo com o quantitativo efetivamente
fornecido mensalmente. Não ficando a Administração obrigada a executar ou pagar por toda a
quantidade estimada;
7.6.A simples previsão do valor dos materiais indicados nas planilhas de serviços eventuais e de
atuação imediata não gera para a Contratada o direito de requerer qualquer pagamento a título
indenizatório com base nos valores previstos. A expectativa de contratação de tais serviços será
satisfeita na medida da necessidade apresentada pela administração, podendo inclusive alguns
dos itens não ser solicitados;
7.7.Na realização de serviços de manutenção, pela contratada, em que seja necessária a
substituição de peças e materiais constantes da instalação ou equipamento a ser reparado, as
peças ou materiais substitutos deverão ter igual ou superior qualidade aos substituídos, devendo,
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ainda, respeitar os aspectos estilísticos e de aparência da instalação.
7.7.1. É expressamente vedada a substituição de peças e materiais por itens diferentes daqueles já
existentes na instalação a ser reparada.
7.7.2. Em casos excepcionais, tais como descontinuidade da peça ou material, inexistência de
similar, ou outra circunstância análoga, após aprovação da UNILA, a CONTRATADA poderá
substituir o item por outro, ainda que diferente em relação aos aspectos estilísticos e de aparência
da instalação, porém, sempre respeitando a exigência de ser de igual ou superior qualidade.
7.7.3. Caso o custo da peça ou material substituto seja superior ao constante da tabela SINAPE, a
diferença entre o valor pago pela CONTRATADA e o valor constante da SINAPE será por ela
integralmente suportado, não cabendo qualquer pagamento complementar pela UNILA, ocasião em
que tal despesa será considerada como “risco do negócio” a ser suportada integralmente pela
CONTRATADA.

8.DOS EQUIPAMENTOS COM DEPRECIAÇÃO, DAS FERRAMENTAS, EPC'S E EPI'S
8.1.Os Equipamentos, EPC's, EPI’s e Ferramentas necessárias para a execução dos serviços ora
licitados estão detalhados nos respectivos anexos deste Termo de Referência, ficando a guarda,
manutenção, conservação e controle destes de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
Devendo apresentá-los na quantidade e de acordo com as especificações previstas;
8.1.1.As listagens dos equipamentos com depreciação, das ferramentas e EPI's não são
exaustivas, não podendo a CONTRATADA se elidir do fornecimento de itens necessários à
execução do contrato;
8.1.2.A Contratada fica obrigada a fornecer, ao pessoal sob sua responsabilidade o Equipamento
de Proteção Coletiva EPC's de acordo com os riscos das atividades a serem executadas, em
perfeito estado de conservação e funcionamento;
8.2.A Contratada fica obrigada a fornecer, ao pessoal sob sua responsabilidade o Equipamento de
Proteção Individual

– EPI's de acordo com os riscos das atividades a serem executadas,

observados os descritos no Termo de Referência, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não
oferecerem proteção;
8.3.A Contratada deverá ainda, treinar e orientar os empregados para o uso adequado e
obrigatório, guarda, conservação e higienização dos EPC e EPI, bem como substituí-lo quando
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danificado ou extraviado, responsabilizando-se pela sua Higienização e Manutenção;
8.4. Ainda, Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da UNILA ou de outra empresa
prestadora de serviço, conforme anexo XII e XIII.
8.5.O custo estimado dos equipamentos, constantes na aba “Equipamentos” da Planilha de Custos
e Formação de Preços, Anexo I, foi obtido considerando-se a vida útil de cada item, ou seja, pelo
percentual de depreciação anual, de acordo com a IN 162/98 da Secretaria da Receita Federal,
levando-se em consideração um percentual residual de 20%;
8.6.Havendo a intenção e viabilidade de prorrogação do prazo Contratual, Contratada e UNILA,
realizarão vistoria das ferramentas disponibilizadas durante a execução dos trabalhos, listadas no
ANEXO XII deste Termo de Referência, constatando a existência de ferramentas em plenas
condições de utilização e não havendo necessidade de serem substituídas, promover-se-á a
redução dos valores referentes às ferramentas que serão reaproveitadas.

9.INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
9.1.A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
9.1.1.A UNILA conta com unidades administrativas e acadêmicas em diferentes localidades dentro
do município de Foz do Iguaçu e há necessidade de constante manutenção preventiva e corretiva,
a fim de evitar paralisações de atividades e acidentes por deterioração dos sistemas que compõem
suas unidades físicas;
9.1.2.Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais pertencentes
às seguintes categorias de ocupação, conforme Classificação Brasileira de Ocupações – CBO,
disponível no sítio do Ministério do Trabalho;
Atividade Desenvolvida

Cód. CBO

Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que 7102-05
atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e
ferrovias. 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.

Cargo

Efetivo Mín.

Encarregado

1
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Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e 9511-05
realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva. Instalam
sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e
testes. Elaboram documentação técnica e trabalham em
conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Eletricista

2

Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem 7241-15
traçados e dimensionam tubulações; especificam, quantificam e
inspecionam materiais; preparam locais para instalações,
realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes
operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.
Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e
acessórios.

Encanador

2

Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem 7152-30
fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e
contrapisos.

Pedreiro

1

Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras 7166-10
obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou
várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes
de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto ,
entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir,
combinam materiais etc.

Pintor

1

Preparam o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de 7711-05
produção, e planejam o trabalho, interpretando projetos desenhos
e especificações e esboçando o produto conforme solicitação.
Confeccionam e restauram produtos de madeira e derivados
(produção em série ou sob medida). Entregam produtos
confeccionados sob-medida ou restaurados, embalando,
transportando e montando o produto no local da instalação em
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de
segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental.

Marceneiro

1

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, 5143-10
carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando,
reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.
Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e
tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança,
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Auxiliar
de 4
Manutenção
Predial

Efetivo Mínimo Total

12

Obs: Postos de Eletricistas contam com previsão de periculosidade calculada sobre a remuneração, contudo o
pagamento está condicionado à realização de perícia a ser realizada por profissional competente e com ônus para a
CONTRATADA.
Quadro 2 –

9.2.Segundo disposto na IN SLTI/MPOG n° 02/2008 e suas alterações, os salários, bem como
demais benefícios, deverão ser definidos de acordo com a utilização de um dos seguintes critérios:
9.2.1.Sentença Normativa ou Lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva;
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9.2.2.Salários praticados no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a
categoria profissional correspondente, no caso de inexistência dos instrumentos descritos na alínea
anterior;
9.2.2.1.Na hipótese do item superior a Contratada deverá encaminhar, juntamente com as Planilhas
de custo e formação de preço e a Proposta, todos os documentos e informações que subsidiaram a
fixação dos salários de cada categoria profissional, como condição indispensável para classificação
da proposta;
9.3.Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios e Convenções
Coletivas que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;
9.3.1.A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta;
9.4.Os pisos salariais e benefícios utilizados como base na formação do preço estimado desse
Termo de Referência são os constantes da Convenção Coletiva de Trabalho, registrada no
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE sob o número PR001943/2014 de 22/05/2015;
9.4.1.A Contratada deverá, na apresentação de sua proposta na fase de aceitação, apresentar a
Convenção Coletiva/Acordo Coletivo de Trabalho em que baseou seus custos de mão de obra;
9.4.2.Se, no decorrer da licitação, a categoria profissional tiver nova Convenção Coletiva
reajustando salários e benefícios, homologada no MTE, a licitante vencedora deverá protocolar
solicitação de repactuação de preços para o período de vigência do contrato, devendo exigir
previsão em cláusula contratual que garanta a repactuação dos preços posterior a assinatura do
contrato, sob pena de preclusão lógica do direito à primeira repactuação.
9.5.DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS
9.5.1.Os funcionários dos postos de Auxiliar de Manutenção Predial, Pedreiro, Encanador,
Eletricista, Pintor, Marceneiro, deverão possuir qualificação com, no mínimo,12 (doze) meses de
experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização,
demonstrada através de anotação na carteira de Trabalho e Previdência Social, ou outro
documento;
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9.5.2.Os profissionais eletricistas deverão, obrigatoriamente, possuir cursos de formação e
qualificação na área, incluindo curso de segurança de instalações elétricas, conforme NR 10 do
Ministério do Trabalho e Emprego;
9.5.3.Os profissionais que necessitem realizar trabalho em alturas superiores de 2,00 metros
deverão possuir obrigatoriamente o curso de trabalho em altura, conforme estabelece a NR 35 do
Ministério do Trabalho e Emprego.
9.5.4.O profissional “Auxiliar de Manutenção Predial” deverá possuir treinamento de transporte de
cargas, conforme prescreve a NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego.
9.5.5.É obrigação da empresa fornecer empregados devidamente treinados e aptos para a
execução dos serviços contratados e que o custeio de tal formação é de responsabilidade exclusiva
da empresa que presta o serviço, vide Acórdão 325/2007 – Plenário/TCU.
9.6.DA EQUIPE PROFISSIONAL
9.6.1.Encarregado Geral de Manutenção Predial – CBO 7105-05 - Profissional com no mínimo
certificado de conclusão de nível médio e experiência mínima, registrada em carteira profissional,
de 02 (dois) anos, em atividades correlatas para desempenhar as seguintes atividades:
9.6.1.1.Atuar no planejamento das tarefas diárias, obras eventuais, gerenciamento dos
profissionais e manter contato direto com o representante da UNILA, visando fornecer
posicionamento sobre os serviços executados;
9.6.1.2.Delegar as tarefas de manutenção aos colaboradores, baseando-se nas especificações dos
programas de manutenção e na especialidade técnica de cada um, visando obter o máximo
rendimento;
9.6.1.3.Apontar atividades necessárias à execução de tarefas, solucionar problemas pontuais,
prestando esclarecimentos e tomando outras medidas para assegurar a observância dos padrões
técnicos estabelecidos;
9.6.1.4.Organizar e supervisionar as atividades de manutenção preventiva e corretiva, distribuindo,
coordenando e acompanhando as tarefas dos colaboradores, para assegurar o desenvolvimento
contínuo e eficiente dos serviços;
9.6.1.5.Realizar tarefas de caráter técnico, relativos a planejamento, avaliação e controle da
manutenção das instalações prediais;
9.6.1.6.Acompanhar as inspeções das instalações prediais, seus sistemas e equipamentos
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diversos, em funcionamento, utilizando de ferramental próprio como amperímetros, voltímetros e
outros instrumentos de precisão, ou os testando a fim de assegurar que se ajustam as condições e
normas técnicas e de segurança;
9.6.1.7.Instruir os colaboradores, sobre as normas e procedimentos de segurança ou de outra
natureza, estabelecida pela UNILA, efetuando reuniões, ministrando eventuais treinamentos ou
empregando outros meios de informações, para assegurar o cumprimento dos regulamentos e das
condições de segurança e incentivo ao trabalho;
9.6.1.8.Indicar os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, identificando
defeitos, consertando ou substituindo componentes, realizando regulagens necessárias e aplicando
testes funcionais, para evitar desgastes prematuros dos equipamentos e assegurar à maquinaria as
condições de pleno funcionamento;
9.6.1.9.Manter contato com o escritório da Contratada para requisitar componentes, equipamentos,
instrumentos, materiais e outras peças de reposição, preenchendo formulários, solicitações etc;
9.6.1.10.Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário
ao exercício das demais atividades;
9.6.1.11.As atividades listadas não têm a intenção de serem exaustivas, cabendo ao profissional
atuar em demandas não listadas, correlatas a sua área;
9.6.2.Eletricista Predial – CBO 9511-05: Profissional com experiência mínima de 12 (doze) meses
registrada em carteira ou outro documento, com certificado de curso de qualificação na área de
eletricidade predial, ministrado pelo SENAI ou estabelecimento de ensino similar, para atuar nas
seguintes atividades:
9.6.2.1.Executar as manutenções preventivas e corretivas nas instalações elétricas gerais das
dependências da UNILA;
9.6.2.2.Analisar o trabalho a ser realizado, fazendo uso de plantas, esquemas, croquis,
especificações e outras informações, para estabelecer roteiro e forma de execução das tarefas,
juntamente com o engenheiro ou técnico responsável da UNILA, quando necessário;
9.6.2.3.Avaliar frequentemente as instalações, testando-as repetidas vezes, para comprovar a
correta execução do trabalho;
9.6.2.4.Fazer ajustes em quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e interruptores,
fazendo uso de ferramentas normais, comuns e especiais, materiais e elementos de fixação, para
adequar as instalações elétricas gerais das dependências da UNILA;
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9.6.2.5.Executar a instalação de infraestrutura através de cortes, dobraduras, furos e instalação de
condutos, fazendo uso de equipamentos de corte, dobra de tubos, puxadores de aço, grampos e
dispositivos de fixação, para possibilitar a passagem de fiação;
9.6.2.6.Instalar condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e material isolante, para
permitir a distribuição de energia;
9.6.2.7.Testar os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de medição elétricos e eletrônicos,
para detectar partes ou peças defeituosas;
9.6.2.8.Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas adequadas, para
devolver à instalação elétrica, condições normais de funcionamento;
9.6.2.9.As atividades listadas não têm a intenção de serem exaustivas, cabendo ao profissional
atuar em demandas não listadas, correlatas à sua área;
9.6.3.Encanador Predial – CBO 7241-15: Profissional com experiência mínima de 12 (doze)
meses registrada em carteira ou outro documento, com certificado de curso de qualificação na área
hidrossanitária ou na área de construção civil, ministrado pelo SENAI ou estabelecimento de ensino
similar, para atuar nas seguintes atividades:
9.6.3.1.Executar as manutenções preventivas e corretivas nas instalações hidrossanitárias gerais
das dependências da UNILA;
9.6.3.2.Analisar o trabalho a ser realizado, fazendo uso de plantas, esquemas, croquis,
especificações e outras informações, para estabelecer roteiro e forma de execução das tarefas,
juntamente com o encarregado ou engenheiro/técnico responsável da UNILA, quando necessário;
9.6.3.3.Avaliar frequentemente as instalações, testando-as repetidas vezes, para comprovar a
correta execução do trabalho;
9.6.3.4.Fazer marcações de pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, lajes
e pisos, utilizando instrumentos de marcação, para orientar a instalação do sistema projetado;
9.6.3.5.Abrir valas no solo e rasgos nas paredes, guiando-se pelos postos-chaves e utilizando
ferramentas manuais ou mecânicas, para colocação de tubos e peças complementares, quando
necessário;
9.6.3.6.Montar e instalar registros e outros acessórios da tubulação, trechos de tubos (metálicos e
não metálicos), fazendo as conexões necessárias com os aparelhos, para completar a instalação
do sistema;
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9.6.3.7.Testar constantemente as tubulações, utilizando ar comprimido ou água sob pressão e
observando manômetros, garantir a vedação de todo o sistema e repará-lo caso seja necessário;
9.6.3.8.Reparar instalações, substituindo ou reparando partes componentes, como tubos, válvulas,
conexões, aparelhos, revestimentos isolantes e outros, para mantê-las em boas condições de
funcionamento;
9.6.3.9.As atividades listadas não têm a intenção de serem exaustivas, cabendo ao profissional
atuar em demandas não listadas, correlatas à sua área;
9.6.4.Pedreiro – CBO 7152-30: Profissional com experiência mínima de 12 (doze) meses na
função específica, registrada em carteira ou outro documento, com certificado de curso de
qualificação na área, para atuar nas seguintes atividades:
9.6.4.1.Executar as manutenções preventivas e corretivas nas instalações prediais gerais das
dependências da UNILA;
9.6.4.2.Executar serviços de manutenção em alvenaria, rebocar paredes, assentar tijolos e
pisos/revestimentos;
9.6.4.3.Executar pequenas demolições;
9.6.4.4.Realizar reparos em coberturas, telhados e forros;
9.6.4.5.Executar serviços de apoio às instalações elétricas e hidráulicas;
9.6.4.6.Instalar aberturas (portas e janelas);
9.6.4.7.Instalar equipamentos e aparelhos hidrossanitários;
9.6.4.8.Analisar o trabalho a ser realizado, fazendo uso de plantas, esquemas, croquis,
especificações e outras informações, para estabelecer roteiro e forma de execução das tarefas,
juntamente com o encarregado ou engenheiro/técnico responsável da UNILA, quando necessário;
9.6.4.9.Avaliar frequentemente as instalações, testando-as repetidas vezes, para comprovar a
correta execução do trabalho;
9.6.4.10.As atividades listadas não têm a intenção de serem exaustivas, cabendo ao profissional
atuar em demandas não listadas, correlatas à sua área;
9.6.5.Pintor – CBO 7166-10: Profissional com experiência mínima de 12 (doze) meses registrada
em carteira ou outro documento, para atuar nas seguintes atividades:
9.6.5.1.Preparar diferentes superfícies para pintura;
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9.6.5.2.Preparar o material de pintura, observando as quantidades requeridas, para obter a cor e a
qualidade especificadas;
9.6.5.3.Observar as recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados;
9.6.5.4.Pintar as superfícies, utilizando equipamentos necessários;
9.6.5.5.Aplicar diferentes materiais como massa corrida, tintas, vernizes e outros;
9.6.5.6.Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local
de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
9.6.5.7.Analisar o trabalho a ser realizado, fazendo uso de plantas, esquemas, croquis,
especificações e outras informações, para estabelecer roteiro e forma de execução das tarefas,
juntamente com o encarregado ou engenheiro/técnico responsável da UNILA, quando necessário;
9.6.5.8.Avaliar frequentemente as instalações, testando-as repetidas vezes, para comprovar a
correta execução do trabalho;
9.6.5.9.As atividades listadas não têm a intenção de serem exaustivas, cabendo ao profissional
atuar em demandas não listadas, correlatas à sua área;
9.6.6.Marceneiro – CBO 7155-05: Profissional com experiência mínima de 12 (doze) meses
registrada em carteira ou outro documento, para atuar nas seguintes atividades:
9.6.6.1.Examinar as características do trabalho, interpretando plantas, esboços, modelos ou
especificações para estabelecer a sequência das operações a serem executadas, sob orientação
da equipe de manutenção da UNILA;
9.6.6.2.Auxiliar em atividades relacionadas a reformas e construções, segundo orientação da
equipe da manutenção da UNILA;
9.6.6.3.Executar serviços diversos de marcenaria em geral, segundo orientações;
9.6.6.4.Realizar a colocação de aberturas, montagem e desmontagem de divisórias, montagem e
desmontagem de móveis, colocação de fechaduras;
9.6.6.5.Reparar elementos de madeira, substituindo total ou parcialmente peças desgastadas ou
deterioradas ou fixando partes soltas para recompor sua estrutura;
9.6.6.6.Afiar ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima, assentador ou pedra de afiar, para
manter o gume;
9.6.6.7.Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local
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de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
9.6.6.8.As atividades listadas não têm a intenção de serem exaustivas, cabendo ao profissional
atuar em demandas não listadas, correlatas à sua área;
9.6.7.Auxiliar de Manutenção Predial – CBO 5143-25: Profissional com experiência mínima de 12
(doze) meses registrada em carteira ou outro documento, para atuar nas seguintes atividades:
9.6.7.1.Auxiliar em atividades operacionais e de manutenção, segundo orientações;
9.6.7.2.Executar tarefas manuais rotineiras que exigem esforço físico constante;
9.6.7.3.Realizar consertos e reparos simples em móveis;
9.6.7.4.Utilizar equipamentos braçais e de atividade rotineira;
9.6.7.5.Escavar valas e fossas, e fixar piquetes;
9.6.7.6.Efetuar a carga e descarga de materiais diversos, equipamentos e outros na prestação dos
serviços de manutenção;
9.6.7.7.Utilizar ferramentas e equipamentos simples;
9.6.7.8.Remover e manusear volumes, máquinas, móveis e equipamentos sempre que solicitado;
9.6.7.9.Executar trabalhos auxiliares, sob supervisão, de serviços de alvenaria, concreto e outros
materiais, auxiliando em processos pertinentes para reformar ou reparar prédios e obras similares;
9.6.7.10.Preparar concretos e argamassas segundo as características da obra e orientação
superior, assentar diferentes materiais;
9.6.7.11.Revestir diferentes superfícies; realizar reforma e manutenção de prédios, calçadas e
outras estruturas, sob supervisão superior;
9.6.7.12.Instalar moldura de portas, janelas, quadro de luz e outros;
9.6.7.13.Armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução de obras
desejadas;
9.6.7.14.Auxiliar na montagem de tubulações para instalações elétricas;
9.6.7.15.Apoiar às atividades desenvolvidas pelos profissionais técnicos, sob orientação dos
mesmos, visando dar exequibilidade e celeridade aos trabalhos necessários à manutenção;
9.6.7.16.Executar os serviços gerais de pouca complexidade, sob orientação e supervisão dos
técnicos;
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9.6.7.17.Manter o ambiente da realização dos trabalhos organizado e limpo, recolhendo sobras,
equipamentos e ferramentas;
9.6.7.18.As atividades listadas não têm a intenção de serem exaustivas, cabendo ao profissional
atuar em demandas não listadas, correlatas à sua área;
9.6.8.ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS
9.6.8.1.Observar as normas internas da UNILA e do Serviço Público Federal;
9.6.8.2.Cumprir rigorosamente horários e escalas de trabalho;
9.6.8.3.Comunicar ao preposto, se possível, com antecedência, a necessidade de faltar ao serviço
por motivo de saúde ou força maior;
9.6.8.4.Manter-se no serviço, não se afastando de seus afazeres para atender chamados e/ou
cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
9.6.8.5.Não permanecer em grupos, conversando sobre assuntos diversos com visitantes, colegas
ou funcionários durante o horário de trabalho;
9.6.8.6.Executar todos os serviços utilizando os equipamentos de proteção adequadamente,
seguindo os procedimentos seguros de trabalho de acordo com as normas de segurança.
9.7.DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.7.1.Os serviços serão executados nos seguintes locais:
9.7.1.1.Unidade de Ensino Rio Almada: Av. Tancredo Neves, 3838 – Porto Belo, Foz do
Iguaçu/PR – CEP 85867-633. Imóvel com quatro pavimentos, com pé direito variável entre 2,40 m
e 2,70 m, sendo forro de gesso em todos os ambientes. Construção com três anos e meio de uso.
9.7.1.2.Unidade Administrativa Vila A: Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 – Vila A, Foz do
Iguaçu/PR – CEP 85869-580. Prédio com cinco pavimentos, com pé direito variando entre 2,70 m e
5,50 m, sendo todas as salas e demais espaços com forro de gesso. Construção com um ano e
meio de uso.
9.7.1.3.Unidade de Ensino Jardim Universitário: Av. Tarquínio Joslin dos Santos nº 1000 - Jd.
Universitário, Foz do Iguaçu/PR – CEP 85851-400. Edificações com até três pavimentos, com pé
direito entre 2,60 m e 3,20 m de altura, sendo as salas em alguns casos com laje nervurada e
outros com forro de PVC, a unidade também possui um Ginásio Poliesportivo. Construção com
mais de quinze anos de uso.
9.7.1.4.Unidade de Almoxarifado e Arquivo UNILA Portal: Rua Mineirão, 177 – Portal da Foz,
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Foz do Iguaçu/PR – CEP 85859-205. Edificação com dois pavimentos, com pé direito entre 2,60 m
e 3,20 m de altura, sendo as salas em alguns casos com laje nervurada e outros com forro de pvc.
Construção com mais de quinze anos de uso.
9.7.1.5.Futuro campus UNILA: Av. Tancredo Neves s/nº, – Jardim Itaipu, Foz do Iguaçu/PR – CEP
85.867.970. Conjunto formado por cinco edificações mais implantação geral que foram
parcialmente executadas, a obra encontra-se paralisada desde janeiro de 2015. Trabalhos
previstos de manutenção limitam-se a preservação dos serviços executados.
9.7.2.Poderão ser incluídos novos locais para execução dos serviços, levando-se em consideração
a expansão das atividades da UNILA e, consequentemente, a necessidade de locação de novos
espaços, todos localizados no município de Foz do Iguaçu.
9.7.3. A fotos das unidades para as prestações de serviços podem ser consultados através do
Anexo 14 deste Termo de Referência.
9.7.4. A UNILA dispõe de um relatório institucional referente a ocupação de imóveis da UNILA em
2016, o qual pode ser consultado para maiores detalhes e informações através do anexo 10.
9.7.5.A UNILA poderá remanejar, dentro do município sede, eventualmente, a prestação dos
serviços de acordo com sua necessidade, devendo comunicar o CONTRATADO com 30 (trinta)
dias de antecedência.

10. DA VISTORIA
10.1. Não será exigida a vistoria de que trata o inciso VIII do artigo 15 da IN MPOG/SLTI nº
02/2008. O fato de não se exigir vistoria, não impede a(s) licitante(s) de fazê-la, e também não a
exime de obrigação pertinente à prestação dos serviços.
10.2.Eventuais erros no dimensionamento da proposta serão de total responsabilidade da
Contratada, que deverá cumprir plenamente o contrato de acordo com este Termo de Referência, o
Edital e seus anexos.

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE A SEREM ADOTADOS
11.1. Tem como objetivo orientar a Contratada para a prática de uma cultura de sustentabilidade na
prestação de serviço de manutenção predial, orientando e capacitando todos os envolvidos na
prestação dos serviços a desenvolverem atitudes pessoais voltadas para sustentabilidade,
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conforme critérios apresentados a seguir;
11.2.Resíduos
11.2.1.A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e
suas alterações e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
11.2.1.1.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
11.2.1.1.1.Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A
de reservação de material para usos futuros;
11.2.1.1.2.Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
11.2.1.1.3.Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
11.2.1.1.4.Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
11.2.1.2.Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação
em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
11.3.Limpeza e conservação
11.3.1.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:
11.3.1.1.Realizar a separação dos resíduos recicláveis gerados pelo contrato, na fonte geradora, e
a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e
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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;
11.3.1.2.Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva;
11.3.2.Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das
seguintes medidas, dentre outras:
11.3.2.1.Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;
11.3.2.2.Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
11.3.2.3.Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
11.3.2.4.Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdício de água tratada;
11.3.2.5.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;
11.3.2.6.Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de
desperdícios e poluição;
11.3.3.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);
11.3.4.Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
11.3.5.Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para
a execução de serviços;
11.3.6.Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre resíduos sólidos;
11.3.7.Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
11.3.7.1.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
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à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes
ou importadores;
11.3.7.2.Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;
11.3.7.3.Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.”;
11.4.Frascos de aerossol em geral
11.4.1.A Contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de
aerossol originários da prestação de serviços de limpeza, pintura, etc., Recolhendo-os ao sistema
de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor,
para fins de sua destinação final ambientalmente adequada.
11.5.Lâmpadas Fluorescentes
11.5.1.A Contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lâmpadas
fluorescentes originárias da prestação de serviços, recolhendo-as ao sistema de coleta montado
pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinação final ambientalmente adequada.
11.6.Óleo Lubrificante
11.6.1.Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos
Sólidos e Resolução CONAMA n° 362 e suas alterações, de 23/06/2005, a Contratada deverá
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário
da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:
11.6.1.1.Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha
a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de
23/06/2005, suas alterações e legislação correlata;
11.6.1.2.Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo
diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final
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ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de
23/06/2005, suas alterações e legislação correlata;
11.6.1.3.Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável,
dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362 e suas alterações, de
23/06/2005, e legislação correlata;”
11.7.Pilhas ou Baterias
11.7.1.Não são permitidas, à Contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n°
401, de 04/11/2008, e suas alterações, tais como:
11.7.1.1.Lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não
licenciado;
11.7.1.2.Queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;
11.7.1.3.Lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou
cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de
eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.
11.7.2.A Contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originárias
da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela
destinação ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de
03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos
Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, suas alterações e legislação
correlata.”;
11.7.3. As pilhas e baterias a serem utilizadas na execução dos serviços deverão possuir
composição que respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na
Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e suas alterações, para cada tipo de produto,
conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO,
nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012.”
11.8.Tintas
11.8.1. A Contratada deverá providenciar o recolhimento dos recipientes de tintas, vernizes e
solventes originários da contratação, para posterior repasse às empresas industrializadoras,
responsáveis

pela

reciclagem

ou

reaproveitamento

dos

mesmos,

ou

destinação

final
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ambientalmente adequada;

11.9.Outras orientações
11.9.1.Uso de material, no todo ou em parte, constituído por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível;
11.9.2.Coleta separada de todos os resíduos gerados, com separação do lixo a serem colocados
em coletores de papel, plástico, metal, vidro e orgânico. Descarte adequado para todos os resíduos
perigosos, tais como lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, reatores, baterias, pilhas,
latas de tintas e outros, encaminhando-os aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para o repasse aos fabricantes ou
importadores;
11.9.3.Redução do consumo de energia
11.9.4.Substituir luminárias por modelos mais eficientes e/ou instalação de sensores de presença
para diminuir o consumo de energia;
11.9.5.Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
11.9.6.Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação e circuitos;
11.9.7.Redução do consumo de água;
11.9.8.Verificar a possibilidade de instalação de torneiras com desligamento automático;
11.9.9.Instalar arejador em torneiras para diminuir o desperdício de água;
11.9.10.Verificar a possibilidade de troca de válvula de descarga por caixas acopladas;
11.9.11.Providenciar a eliminação de vazamentos em toda a rede;
11.9.12.Efetuar a regulagem das válvulas de descarga, torneiras, registros e fazer a troca de
reparos e acabamentos, quando necessário;
11.9.13.Substituição dos vedantes dos metais que porventura estiverem gotejando ou danificados;

11.9.14. Deverá constar do Relatório Mensal de Manutenção de cada unidade o destino dado ao
descarte perigoso e de que os sistemas elétricos e hidráulicos não apresentam situações que
provocam o desperdício de energia e de água.
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12.UNIFORMES E EPI's
12.1.A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus
empregados, os quais deverão iniciar o trabalho recebendo os 2 conjuntos de uniformes
necessários conforme relação constante no anexo 11-A.
12.1.1.A Contratada deverá fornecer, juntamente com os uniformes, os EPI´s na periodicidade e
quantidades indicadas, conforme Anexo 11-A e 11-B, que deverão ser aprovados pelo Fiscal de
Segurança do Trabalho, integrante da Comissão de Fiscalização do contrato, indicado pela UNILA.
12.1.2. A contratada por meio de fiscalização garantirá o uso dos uniformes e EPI'S de seus
empregados.
12.1.3.O modelo de uniforme a ser utilizado pelos empregados da Contratada, deverá ser
previamente aprovado pelo setor responsável pela fiscalização do contrato, podendo ser
substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas no anexo 11-A.
12.1.3.1.Em caso de não aprovação dos uniformes apresentados por parte da Fiscalização do
Contrato, a Contratada deverá readequar os mesmos e realizar nova apresentação para aprovação
da fiscalização em tempo hábil até o início dos serviços.
12.1.4.A Contratada poderá apor sua logomarca bordada ou aplicada nos bolsos das camisas e
jaquetas/casacos;
12.1.4.1.Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido,
à cor e ao modelo, desde que aceitas pela Administração;
12.1.5. Cada conjunto de Uniformes e EPI's deverá ser substituído pela Contratada conforme
anexo 11-A e 11-B deste Termo de Referência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que
não atendam às condições mínimas de apresentação e mediante comunicação escrita do UNILA.
12.1.6.Os Uniformes e EPI's deverá ser entregue mediante recibo (relação nominal), cuja cópia
deverá ser apresentada ao fiscal da UNILA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega, não
podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de trabalho nem ser exigido o
uniforme usado por ocasião da entrega dos novos.
12.1.6.1. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação,
substituindo-os sempre que estiverem apertados;
12.2.Os custos com uniformes e Equipamentos de Proteção Individuais – EPI´s não poderão ser
repassados aos empregados e deverão compor o custo do valor dos serviços disponibilizados na
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proposta comercial da Contratada, na aba “uniformes/EPI´s” da Planilha de Custos e Formação de
Preços, Anexo I deste Termo de Referência.
12.2.1. Os funcionários da contratada deverão, obrigatoriamente, utilizar os EPI's específicos para
cada atividade, conforme determinado pela área de Saúde e Segurança do Trabalho da UNILA.

13.METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1.Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:
13.1.1.Assegurar a plena funcionalidade dos sistemas abrangidos pelo contrato, através da
manutenção preventiva e corretiva;
13.1.2. Atender aos chamados de manutenção corretiva imediatamente, de forma a reduzir custos
pelo não funcionamento e necessidade de isolamento de áreas;
13.1.3.Atender necessidades emergenciais das diversas unidades da UNILA;
13.1.4.A Contratada deve gerenciar a sua equipe de trabalho no intuito de evitar que extrapolem a
sua jornada de trabalho durante a execução dos serviços.
13.1.5.O procedimento de avaliação dos serviços deverá ser realizado periodicamente pelo Fiscal
de Execução do contrato, em conjunto com o Gestor de Execução, gerando relatórios mensais de
prestação de serviços executados.
13.1.6.O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de comissão de fiscalização especialmente designada, 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.
13.1.7.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência.
13.1.8.O fiscal ou o gestor de execução do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar ao
DECON 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.
13.2.DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
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13.2.1.Visando definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela
Contratada, a UNILA utilizará formulário próprio como meio de análise em anexo 3;
13.2.2.Atendendo ao disposto no §4° do art. 11 e Anexo II da IN SLTI/MPOG n° 2/2208, fica
previsto o Acordo de Nível de Serviço - ANS, nos termos dos Anexos VI-A e VI-B deste Termo de
Referência, que será parte componente do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora;
13.2.3.O Acordo de Nível de Serviço visa estabelecer critérios de aferição de resultados da
contratação, definindo, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento.
13.2.4.O procedimento de avaliação dos serviços deverá ser realizado periodicamente pelo fiscal
do contrato, gerando relatórios mensais de prestação de serviços executados, com base em
pontuações atribuídas a cada item conforme especificações constantes do Anexo VI-A deste Termo
de Referência.
13.2.5.A avaliação limitar-se à atribuição, no formulário de avaliação da qualidade dos serviços, dos
conceitos de muito bom, bom, regular e péssimo, equivalente aos valores 3 (três), 2 (dois), 1 (um) e
0 (zero) para cada item avaliado e as respectivas justificativas, se necessário.
13.2.6.As adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa de tolerância.
13.2.7.Se a empresa não atingir 36 (trinta e seis) pontos, quando os serviços são considerados
satisfatórios, se sujeitará a descontos proporcionais ao percentual do valor atingido em relação ao
valor acima mencionado, conforme Anexo VI-B deste Termo de Referência.
13.2.8.O não atendimento das metas, por ínfima diferença poderá ser objeto apenas de notificação
na primeira ocorrência, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.
13.2.9.A empresa poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível de
satisfação, que poderá ser aceita pela Fiscalização do Contrato, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle da empresa.

14.INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA
14.1.O Contrato será assinado de imediato depois de cumpridas todas as formalidades legais, e o
início da efetiva prestação dos serviços e do pagamento dar-se-á a partir da data estipulada no
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Contrato.
14.1.1.Caso a prestação dos serviços não se inicie no primeiro dia do mês, o cálculo do valor do
serviço prestado será feito da seguinte forma: valor mensal do serviço multiplicado por 12 (doze),
dividido por 365,25, multiplicado pelo número de dias do mês em que a prestação é exigível. O
mesmo procedimento se for o caso, será adotado para o cálculo do valor da última prestação.
14.2.O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos subsequentes mediante termos aditivos,
até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da necessidade e com vantagens à
Administração, mantidas as condições editalícias, nos termos do inciso II, do Art. 57, da Lei nº
8.666/93.
14.3.A supressão que ultrapassar o percentual a que se refere o item anterior, será aquela
resultante de acordo entre as partes.

15.DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
15.1.Tendo em vista as peculiaridades da contratação ora proposta, faz-se essencial os seguintes
esclarecimentos:
15.1.1.Deverá haver previsão de custo, no item B (adicional de periculosidade) do Módulo 1 (da
remuneração) na planilha de composição de custos e formação de preços PARA OS POSTOS DE
ELETRICISTAS,

a alíquota de 30% (trinta por cento) relativa ao adicional de periculosidade, contudo o

pagamento do respectivo adicional estará condicionado à realização, pela empresa Contratada, de
perícia por profissional competente (médico ou engenheiro do trabalho), que venha a atestar que
as atividades dos eletricistas são realizadas em áreas de risco, nos termos da NR-16 e da portaria
1.078 de 2014 ambas do MTE, e nos moldes do artigo 193 e 195 da CLT.
15.1.2.Caso, a Contratada, preveja a existência de insalubridade na execução dos serviços, a
mesma deverá, as suas expensas, proceder à realização de perícia através de profissional
competente e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, atestando existência
de insalubridade e seu consequente grau (mínimo, médio ou máximo), quando for o caso, bem
como se a atividade apontada como insalubre consta da relação da NR–15 do MTE, nos termos do
artigo 192 da CLT, ficando o pagamento do adicional de insalubridade condicionado a realização da
respectiva perícia.
15.1.2.1.Após a apresentação do resultado da respectiva perícia, será encaminhado primeiramente
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ao setor de medicina e segurança do trabalho da instituição, para que possa emitir parecer técnico.
15.1.3.A planilha de composição de custos e formação de preços relativa aos serviços a serem
contratados é meramente estimativa, cabendo ao licitante preenchê-la e apresentá-la, em
conformidade com a sua realidade, a Convenção Coletiva da Categoria e com o previsto no edital e
seus anexos;
15.1.4. Para a elaboração das Planilhas de Custo e Formação de Preço foram adotados os salários
de acordo com a convenção 2015/2016 firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores na Construção
Civil de Foz do Iguaçu – SINTRACOCIFOZ, representando os trabalhadores e o Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná – SINDUSCON/OESTE-PR, Registro no
Ministério do Trabalho e Emprego n° PR002953/2015, com vigência de 1º de junho de 2015 a 31
de maio de 2016 e data base em 1º de junho.
15.1.5. As empresas interessadas na contratação deverão apresentar as Planilhas de Custo e
Formação de Preço baseando-se em convenção coletiva, pois caso haja uma eventual repactuação
de contrato somente serão considerados os itens previstos nas respectivas planilhas;
15.1.6. As planilhas deverão ser individualizadas para cada tipo de posto, no entanto, a proposta
para contratação terá que ser consolidada;
15.1.7.As empresas interessadas deverão levar em conta, na formulação de suas propostas, o
correto instrumento coletivo de trabalho (Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de
Trabalho ou Sentença Normativa) aplicável a seus empregados, devendo estar ciente, ainda, de
que o instrumento coletivo aplicável é aquele que tem adequação para com a sua atividade
econômica preponderante;
15.1.8.O instrumento coletivo de trabalho referido no subitem anterior deverá ser encaminhado pela
licitante juntamente com a documentação para fins de habilitação, devendo estar acompanhado,
ainda, de documentos que comprovem a sua vinculação a tal categoria econômica, tais como
recolhimentos sindicais ou outros documentos idôneos a comprovar tal vinculação;
15.1.8.1.As empresas deverão apresentar Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT), a fim de comporem a Planilha de Formação de Preços, onde o piso
salarial deve corresponder as categorias descritas neste Termo de Referência.
15.1.9.O valor total previsto para os materiais de consumo para manutenção, conforme Item 2 –
Quadro 1, tem como objetivo determinar o valor máximo que poderá ser executado mensal e
anualmente e não poderá ser alterado pelo fornecedor quando da confecção de sua
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proposta, devendo apenas incluir o percentual de desconto (item B da aba “Quadro Resumo” da
Planilha de Custos e Formação de Preços ) a ser ofertado em sua proposta. Caso a empresa
apresente em sua proposta valor inferior ao estimado, a licitante será convocada a fazer a
readequação do valor, sem que o valor final da proposta venha a sofrer acréscimos. A recusa ou o
não atendimento poderá ensejar na desclassificação da proposta;
15.1.10.Deverá ser preenchido o item G (Seguro Acidente de Trabalho), no Submódulo 4.1 das planilhas de composição de custo e formação de preços com o valor de seu FAP (rat x
fap), a ser comprovado quando do envio de sua proposta, adequada ao lance vencedor, mediante
apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo;
15.1.11. Deverá ser cotado o preço mensal do trabalhador para execução dos serviços, incluindo
as despesas legais incidentes, bem, ainda, deduzindo quaisquer descontos que venham a ser
concedidos, observadas as composições especificadas para cada tipo de posto, conforme as
planilhas contidas no Anexo I
15.1.12.Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando como parâmetros o Código
Tributário Municipal, e as Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Para fins de estimar o valor máximo
possível para a contratação, foram utilizadas as alíquotas de impostos (PIS e COFINS) previstos
para o Regime de Tributação para Lucro Real (1,65% e 7,60%), permitindo assim, a participação
de empresas optantes pelo Regime de Tributação do Lucro Real.
15.1.12.1.Caso o licitante seja optante pelo Regime de Tributação por Lucro Presumido
deverá elaborar sua proposta e, por conseguinte, suas planilhas de composição de custos e
formação de preços com base nas alíquotas referente a este regime (0,65% e 3,00%), sem
que as alíquotas de lucro e custo sejam majoradas, o licitante poderá ser solicitado a comprovar
através de documentos o seu regime de tributação;
15.1.13.Segundo orientação do TCU - AC 3006/2010 - em caso de eventual prorrogação do
contrato, os valores referentes ao Aviso Prévio Trabalhado serão zerados, tendo em vista que os
referidos custos consideram-se integralmente pagos no primeiro ano do Contrato;
15.1.14.Os dados estatísticos (Auxílio Maternidade, Ausência por Doença, Auxílio Paternidade,
etc.) constantes nas planilhas poderão ser alterados de acordo com a realidade da empresa.
Contudo, a empresa deverá apresentar memorial de cálculo, para que possa ser verificado se os
valores ofertados suportarão as obrigações legais. Antes da contratação, a empresa deverá
comprovar as situações que ensejaram alteração dos dados estatísticos utilizados;
15.1.15.Caso a proposta do licitante apresente salário inferior ao piso salarial e esteja
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provisoriamente classificada em primeiro lugar, este licitante poderá, após diligência, ajustar os
salários no prazo estabelecido, desde que não altere o valor final total da proposta apresentada
durante a sessão do Pregão Eletrônico.
15.1.16. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracterizará
hipótese de desclassificação da proposta.
15.1.17. Também será desclassificada a proposta do licitante que, após as diligências, sendo
requerido não proceder a eventuais correções apontadas pelo pregoeiro, não justificar eventuais
alterações de cálculo ou lançamentos efetuados nas planilhas, ou que venha a ter suas
justificativas negadas e não promova as adequações dentro do prazo estimado.

16.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
16.2.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
16.3.Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designados, 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;
16.4.Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
16.5.Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus anexos, especialmente do Termo de
Referência;
16.6.Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual
o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
16.7.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
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16.8.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.
16.9. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
16.9.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
16.9.2.Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
16.9.3.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;
16.9.4.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.
16.10.Permitir aos empregados da Contratada livre acesso aos postos de trabalho nas unidades da
UNILA;
16.11.Solicitar a substituição de funcionários da Contratada, quando a seu critério forem
considerados inconvenientes ou incompatíveis com o trabalho;
16.12.Indicar o local para guarda de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de
propriedade da Contratada, utilizados exclusivamente na prestação dos serviços contratados;
16.13.Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Edital e seus anexos podendo aplicar as
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços;
16.14.Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela Contratada a seus
empregados nas dependências da UNILA.
16.15.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.

17.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1.Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
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com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
17.2.Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
17.3.Entregar o Plano de Manutenção em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato;
17.4.Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
17.5.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
UNILA autorizada a descontar da garantia de execução contratual, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
17.6.Autorizar a UNILA, no momento da assinatura do contrato, a reter, a qualquer tempo, a
garantia na forma prevista na alínea “k” do inciso XIX do art. 19 da Instrução Normativa n° 02/2008
e suas alterações;
17.7.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
17.8.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 UNILA, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, entregando à UNILA, juntamente com a documentação
inicial da CONTRATADA, declaração firmada por todos os empregados de que não possuem
parente exercendo cargo de assessoramento, chefia e direção ou função gratificada de chefia junto
à Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, na forma do Anexo 9.
17.9.Apresentar pessoal devidamente treinado e certificado, disponibilizando à UNILA os
empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com
os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
17.10.Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste
Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
17.11.Garantir que os profissionais indicados para a prestação dos serviços apresentem-se
trajando uniformes sempre limpos e passados;
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17.12.Fornecer e entregar o primeiro conjunto de uniformes, impreterivelmente, antes do início dos
serviços, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;
17.13.Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, à UNILA ou a terceiros;
17.14.Fazer seguro de vida em grupo para seus funcionários, contra riscos de acidentes de
trabalho, devendo comprovar a situação do seguro sempre que solicitado pela fiscalização;
17.14.1.Os custos com tal seguro deverão compôr o preço ofertado pelo serviço, devendo estar
previsto na Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela empresa em sua proposta.
17.15.A empresa Contratada que seja regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverá
apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços e sempre que
houver admissão de novos funcionários, inclusive para fins de divulgação na internet, nos termos
do artigo 125, da Lei 13.080 de 02 de janeiro de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015):
17.15.1.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), lotação e local de prestação de serviço, com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;
17.15.2.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 exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os
serviços;
17.15.3.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.
17.16. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a 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:
1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
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2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
17.17.Substituir, no prazo de 02hs (duas horas), em caso de eventual ausência, tais como, faltas,
férias e licenças, o empregado posto a serviço da UNILA, devendo identificar previamente o
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
17.18. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante
do item anterior;
17.19.Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
UNILA;
17.20.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.
17.21.Colaborar em tudo o que for necessário para possibilitar a abertura de conta vinculada onde
a Administração efetuará os depósitos referentes aos valores para pagamento de férias, 13° salário
e verbas rescisórias aos trabalhadores da Contratada alocados na prestação do serviço;
17.22.Autorizar a Administração UNILA, 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.
17.22.1.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
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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.
17.23.Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão
contratual dos trabalhadores da Contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas,
fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela UNILA em conta depósito vinculada
específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto
no anexo VII da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2008, os quais somente serão liberados
para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas §1º, do
art. 19-A, da referida norma.
17.23.1.O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das
provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá
de autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o
pagamento das respectivas obrigações:
17.23.1.1. 13º (décimo terceiro) salário;
17.23.1.2. Férias e um terço constitucional de férias;
17.23.1.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa;
17.23.1.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em conformidade com o grau de
risco de acidente de trabalho e as alíquotas de contribuição previstas no art. 22, inciso II, da Lei no
8.212, de 1991 (Item 12 do Anexo VII da IN SLTI/MPOG n. 02/2008).
17.23.1.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no
Anexo VII da IN SLTI/MPOG n. 2/2008.
17.23.2.O saldo da conta depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata
die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e
instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de
Cooperação Técnica.
17.23.3.Os valores referentes às provisões mencionadas neste Termo de Referência que sejam
retidos por meio da conta depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à
empresa que vier a prestar os serviços.
17.23.4. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta
depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
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17.23.5. A empresa Contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade UNILA para
utilizar os valores da conta depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos
subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de
situações ocorridas durante a vigência do contrato.
17.23.5.1.Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será
expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta depósito vinculada,
que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
17.23.5.2.A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.
17.23.5.3.A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade UNILA, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas
para a quitação das obrigações trabalhistas.
17.23.6.O saldo remanescente dos recursos depositados na conta depósito será liberado à
respectiva titular 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.
17.24.Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços
no turno imediatamente subsequente;
17.25.Atender às solicitações da UNILA quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
17.26.Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;
17.27.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à UNILA toda
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
17.28.Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de
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trabalho, em finais de semana ou em dias de feriados, exceto quando devidamente determinado
pelo setor responsável da UNILA e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
17.29.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:
17.29.1.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;
17.29.2. 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;
17.29.3. 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.
17.30.Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação.
17.30.1.Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar declaração de que
instalará escritório no município de Foz do Iguaçu/PR, a ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para
receber e solucionar qualquer demanda da UNILA, bem como realizar todos os procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
17.31.A Contratada deverá manter, junto ao local de prestação dos serviços, preposto aceito pela
UNILA, durante todo o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for
necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome
completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação
profissional.
17.31.1.O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados e dos insumos consumidos.
17.31.2.A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
UNILA, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
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Trabalho.
17.31.3.O preposto deverá manter, diariamente, contato com o fiscal do contrato, com o objetivo de
sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de material,
quanto da manutenção dos equipamentos, objetos deste Termo de Referência.
17.31.4.Devido às características do serviço, o Preposto não poderá ser escolhido entre algum dos
empregados alocados na execução do serviço, uma vez que é necessário que esteja presente para
resolver aspectos relacionados á execução do contrato a qualquer tempo.
17.32.Relatar à UNILA toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
17.33.Fornecer, sempre que solicitados pela UNILA, 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 UNILA;
17.34.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;
17.35.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.36.Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
17.37.Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
17.38.Fornecer à Administração relatório técnico mensal das atividades realizadas constando
relações nominais licenças, faltas, coberturas, substituições se houver, bem como a escala nominal
de férias dos empregados e seus respectivos substitutos;
17.39.Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as unidades da UNILA, e vice-versa,
por meios próprios em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações
onde se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário;
17.40.Promover cursos de formação, capacitação, treinamento, reciclagem, relações interpessoais
e segurança no trabalho junto aos seus empregados de acordo com necessidade da categoria
profissional e a critério da UNILA, preferencialmente fora do expediente normal de trabalho;
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17.41.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 no 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.
17.41.1.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.
17.42.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.
17.43.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.
17.44.Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas e tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente de trabalho,
que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do Contrato e apresentar os respectivos
comprovantes, quando solicitados pela UNILA, exceto com relação aos tributos e contribuições que
serão recolhidos pela UNILA no ato do pagamento;
17.45.Elaborar Folha de Pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, distintas e exclusivas para os seus empregados, cuja
mão de obra será cedida á UNILA para execução dos serviços objeto do Contrato, na forma da Lei
n° 8.212, de 24 de junho de 1991 e alterações posteriores, Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999 e alterações posteriores, Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999 e alterações e Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 ou outra norma que a substitua;
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17.46.A Contratada deve responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os
seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços relativos ao Contrato;
17.47.A Contratada deverá manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para
atender eventuais acréscimos solicitados pela UNILA, bem como impedir que a mão de obra que
cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações
da UNILA;
17.48.A Contratada deverá retirar da execução dos serviços imediatamente, qualquer empregado
seu ou de terceiros que, a critério da UNILA, não mereça a sua confiança ou embarace a
fiscalização, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, bem como o que apresente
qualificação inadequada, substituindo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após
notificação, sempre que exigido pela Administração e independente de qualquer justificativa por
parte desta;
17.49.A Contratada obriga-se a apresentar, previamente, se assim exigida pela Fiscalização do
contrato, a documentação que julgar necessária para comprovação da idoneidade e da qualificação
profissional da mão de obra indicada para prestação dos serviços, inclusive carteira profissional
devidamente preenchida, carteira de saúde atualizada periodicamente e ficha individual completa,
da qual constarão todos os elementos necessários à perfeita identificação de cada profissional;
17.50.A Contratada obriga-se a operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de
obra necessária à execução dos serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as
atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução dos serviços;
17.51.Instalar, no local de prestação dos serviços, equipamento de controle de frequência (ponto)
na forma da legislação vigente;
17.52.Apresentar à Fiscalização do Contrato, até o segundo dia útil do mês subsequente ao
vencido, um relatório contendo a frequência de todos os funcionários, na forma da legislação
trabalhista vigente;
17.53.Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, bem
como utilizar o nome da UNILA para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade,
sem autorização prévia;
17.54.Cabe ainda, a Contratada o cumprimento das seguintes obrigações:
17.54.1.A realização de perícia, através de profissional competente e devidamente registrado no
Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de caracterizar a realização de atividades em área de
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risco, por profissionais do setor de energia elétrica, nos termos da NR-16 e da portaria 1.078 de
2014 ambas do MTE, e nos moldes do artigo 193 e 195 da CLT, ficando o pagamento do
adicional de periculosidade condicionado a realização da respectiva perícia;
17.54.2. A Contratada terá um prazo de até 30 (trinta) dias a partir da celebração do contrato para
apresentar o referido laudo.
17.54.3.A empresa Contratada deverá no prazo de 30 (trinta) dias, realizar, junto com a UNILA,
listagem de patrimônio, equipamentos, EPI’s e demais utensílios a serem utilizados na realização
das atividades, ficando responsável pela substituição, reparo e manutenção dos mesmos, quando
comprovado mau uso;
17.54.4.Prestar os serviços, preferencialmente, das 7h às 18h00 de segunda-feira a sexta-feira, e
aos sábados das 7h às 11hs, e eventualmente, a critério das necessidades da UNILA, aos sábados
à tarde, domingos, feriados, ou em horários alternativos, entre o intervalo das 8h às 22:00, devendo
compensar com folga em outro dia, quando a jornada de trabalho exceder às 8 (oito) horas diárias
ou 44 (quarenta e quatro) semanais, de acordo com o banco de horas a ser constituído.
17.54.5.Comunicar antecipadamente a UNILA a intenção de compensação de horas
acumuladas pelo trabalhador, visando não afetar a prestação dos serviços.
17.54.6.Quando do acumulo de horas, conceder folga aos funcionários de acordo com as
disposições trabalhistas2 e o que estiver definido em convenção ou acordo coletivo;
devendo comunicar a UNILA antecipadamente quanto à possibilidade e agendamento,
devendo fazer constar em folha de frequência o dia e o total de horas compensadas;
17.54.7.A compensação das horas acumuladas deverá seguir as disposições legais previstas
no art. 59 da CLT (Decreto-Lei 5.452/43) e/ou o que dispuser a convenção coletiva de trabalho
vigente na instrução da proposta.
17.55.DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS
17.55.1.São de responsabilidade da Contratada as seguintes obrigações:
17.55.1.1.Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com a UNILA;
2 Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante

acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
2o Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um
dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma
das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
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17.55.1.2.Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a
execução dos serviços contratados, ainda que acontecido em dependência da UNILA;
17.55.1.3.Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à
execução dos serviços contratados, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência.
17.55.1.4. Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação de que trata esse Termo de
Referência;
17.56.DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
17.56.1.Deve a Contratada, ainda, observar o seguinte:
17.56.1.1.O crachá de acesso ao Parque Tecnológico Itaipu onde se situa uma das unidades da
UNILA, de uso obrigatório a todos que prestam serviço ou que necessitem adentrar à área de
segurança da Itaipu Binacional, será providenciado pela UNILA em momento oportuno e sem
custos à Contratada;
17.56.2.São expressamente VEDADAS à Contratada:
17.56.2.1.A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UNILA, ativo ou
aposentado há menos de 5 (cinco) anos;
17.56.2.2.A veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização
da UNILA;
17.56.2.3.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 UNILA 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 dos serviços, nos termo do art. 35,
parágrafo único da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008.

18.DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1.Não será admitida a subcontratação do todo ou parte do objeto licitatório.

19.ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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19.1.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.

20.CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
20.1.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 UNILA, 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.
20.1.1.A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas,
deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que
impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de
alguma vantagem a um determinado empregado.
20.2.O representante da UNILA deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
20.3.As disposições previstas neste item não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008.
20.4.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
20.5.A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.
20.6.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.
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20.7. 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.
20.8.O fiscal de execução fará o registro no SIPAC, através do Registro de Ocorrências ou anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a
autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº
8.666, de 1993.
20.9.Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações 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.
20.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes
documentos:
20.10.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração
UNILA;
20.10.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o órgão ou entidade UNILA;
20.10.3. Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
20.10.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação,
entre outros), 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 qualquer empregado;
20.10.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato;
20.11. Tais solicitações será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a cada
ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de
execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao
menos uma vez.
20.11.1. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus
52/69

empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio
eletrônico, quando disponível.
20.11.2.Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente
e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por
parte da fiscalização.
20.12.Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações 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.
20.12.1.No caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os
fiscais ou gestores do Contrato deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita
federal do Brasil, conforme art. 34, § 9 da IN 02/2008 MPOG/SLIT.
20.12.2.No caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição o FGTS, os fiscais ou
gestores do Contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme art. 34, § 10
da IN 02/2008 MPOG/SLIT.
20.13.O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção
das condições de habilitação, 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.
20.14.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.
20.14.1.Não vincular o pagamento dos salários e demais benefícios de seus empregados aos
pagamentos das faturas pela UNILA. O atraso no pagamento de fatura por parte da UNILA, por
circunstâncias diversas, não exime a Contratada de promover o pagamento das obrigações
trabalhistas aos seus empregados nas datas legais;
20.15.A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da UNILA ou de seus agentes e prepostos,
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de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
20.16. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de
empregado vinculado à execução contratual, a Contratada deverá entregar junto com a
documentação do mês de referência a ser pago, 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.
20.17. 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.
20.18. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas:
20.18.1.Toda a atividade de Fiscalização será exercida de modo sistemático pela Comissão de
Fiscalização da UNILA, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos e se manterá desde o início dos serviços
até o fim de sua vigência;
20.18.2.Caso a Fiscalização apresente reclamação sobre imperfeição de serviço em execução, a
Contratada deve atendê-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
20.18.3.O não atendimento de quaisquer solicitações da UNILA, objeto de Ordem de Serviço ou
cronogramas preventivos dentro do prazo estabelecido pelo Contrato e ou Fiscalização, poderá
ensejar à UNILA, o direito de ordenar a suspensão dos serviços corretivos e preventivos que
estiverem sendo executados, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a Contratada e sem
que este tenha direito a qualquer indenização;
20.18.4.A Contratada deverá retirar da execução dos serviços imediatamente, qualquer empregado
seu ou de terceiros que, a critério da UNILA, não mereça a sua confiança ou embarace a
fiscalização, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, bem como o que apresente
qualificação inadequada, substituindo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após
notificação, sempre que exigido pela Administração e independente de qualquer justificativa por
parte desta;
20.18.5.A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada deverá ser realizada através de
54/69

correspondência oficial, podendo ser por meio eletrônico;
20.18.6.As reuniões oficiais realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de
Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas
providências a serem tomadas;

21.DA CONTA VINCULADA
21.1. A UNILA observará o disposto na IN 02/08 e alterações, especialmente no que se refere à
conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação, aberta em nome da Contratada,
específica para depósito das provisões, uma vez que está sendo celebrado Acordo de Cooperação
entre a UNILA e instituição financeira para possibilitar tal procedimento.
21.2.Será celebrado Acordo de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal da Integração
Latino-Americana e instituição financeira, visando operacionalizar a conta depósito vinculada –
bloqueada para movimentação em atendimento aos termos da Instrução Normativa n° 02/08 e
alterações. A abertura e a manutenção para operacionalização da conta depósito vinculada –
bloqueada para movimentação deverá ser sujeita à cobrança de tarifas bancárias.
21.3. A licitante vencedora deverá assinar, previamente à celebração do contrato, todas as
autorizações exigidas nesse Termo de Referência, permitindo à UNILA implementar todas as
previsões contidas na Instrução supracitada e anexos, sob pena de aplicação de sanções.
21.4.As provisões realizadas pela UNILA para o pagamento dos encargos trabalhistas, em relação
à mão de obra da Contratada, serão destacadas do valor mensal do contrato e depositadas em
conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação, aberta em nome da empresa.
21.5. A movimentação da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação dependerá de
autorização da UNILA, exclusivamente para o pagamento das obrigações descritas a seguir:
21.5.1.13º (décimo terceiro) salário;
21.5.2.Férias e um terço constitucional de férias;
21.5.3.Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa;
21.5.4.Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário; e
21.5.5.Verbas rescisórias, ao final da vigência do contrato.
21.6.O montante dos depósitos da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação será
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igual ao somatório dos valores das provisões citadas nas alíneas do item 22.5.
21.7.O órgão ou entidade contratante deverá firmar Acordo de Cooperação Técnica com Instituição
Financeira, cuja minuta se constituirá anexo do Edital, o qual determinará os termos para a
abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação e as condições de sua
movimentação.
21.8.A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o UNILA e a empresa vencedora do
certame será precedida dos seguintes atos:
21.8.1.Solicitação da UNILA, mediante ofício da instituição financeira, de abertura de conta
depósito vinculada – bloqueada para movimentação, aberta em nome da Contratada;
21.8.2.Assinatura, pela licitante a ser Contratada, no ato da regularização da conta depósito
vinculada – bloqueada para movimentação, de termo de autorização que permita à UNILA ter
acesso aos saldos e aos extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados mediante
autorização da UNILA, nos termos do Acordo de Cooperação a ser firmado com instituição
financeira.
21.9.O saldo da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação será remunerado pelo
índice de correção da poupança pro rata die ou outro que venha a substituí-lo, conforme Termo de
Cooperação Técnica firmado com instituição financeira.
21.10.Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no item 22.8, deste termo,
implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
21.11.Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no item 22.5;
retidos por meio da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação, deixarão de compor
o valor mensal a ser pago diretamente à empresa.
21.12.Deverá ser assinado pela Contratada documento de autorização para a criação da conta
depósito vinculada – bloqueada para movimentação nos termos do art. 19-A da IN SLTI/MPOG nº
2/08, conforme modelo constante no Anexo IV deste Termo de Referência.
21.13.A Contratada poderá solicitar a autorização da UNILA para utilizar os valores da conta
depósito vinculada – bloqueada para movimentação, para o pagamento dos encargos trabalhistas
previstos no Anexo VII da IN SLTI/MPOG nº 2/2008 e alterações ou de eventuais indenizações
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
21.13.1.Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das verbas de que
trata o item 22.5.
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21.14.Para a liberação dos recursos da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação,
para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a
vigência do contrato, a Contratada deverá apresentar à UNILA:
21.14.1.Os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento;
21.14.2.Todos os dados necessários para que a UNILA possa viabilizar os depósitos previstos no
inciso V do art. 19-A da IN SLTI/MPOG nº 2/2008, tais como os dados bancários (banco, agência,
conta-corrente e conta vinculada) e os dados pessoais de seus trabalhadores diretamente
vinculados à execução do contrato (nomes, nº do CPF) e demais dados necessários para essa
finalidade.
21.15.Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento de indenização
trabalhista e a conferência dos cálculos, a UNILA expedirá a autorização para a movimentação da
conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação e a encaminhará à instituição financeira
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios pela empresa.
21.16.A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a movimentação será
exclusiva para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos
trabalhadores favorecidos.
21.17.A Contratada deverá apresentar à UNILA, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados
da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das
obrigações trabalhistas.
21.18.O saldo remanescente da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação será
liberado à empresa 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.
21.19. Independentemente dos valores cotados na Planilha da licitante vencedora referente aos
itens do quadro 3 abaixo, será descontado da fatura e depositado na conta depósito vinculada –
bloqueada para movimentação, o percentual total fixado no quadro, dependendo do RAT da
empresa.
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
13º (décimo terceiro) salário
8,33% (oito vírgula trinta e três por cento)
Férias e 1/3 Constitucional

12,10% (doze vírgula dez por cento)
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Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso
5,00 % (cinco por cento)
prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado
25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por
cento)

Subtotal

Incidência sobre férias,
7,39%
7,60%
um terço constitucional de
(sete vírgula trinta e nove (sete vírgula
férias e 13º (décimo
por cento)
cento)
terceiro) salário*
Total

seis

7,82%
por (sete vírgula oitenta e
dois por cento)

32,82% (trinta e dois 33,03% (trinta e três 33,25%
vírgula oitenta e dois vírgula zero três por (trinta e três vírgula
por cento)
cento)
vinte e cinco por cento)

Quadro 3 – Obs: Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por
cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.

21.20.Em caso de cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta depósito vinculada
– bloqueada para movimentação, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos
valores depositados.

22.AVALIAÇÃO DO CUSTO
22.1.O valor mensal estimado da contratação é de R$ 77.112,48, e o Valor Global Estimado de
R$ 925.349,79 (conforme Planilha de Custos e Formação de Preços).
22.2.O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante
preenchimento de Planilha de Custos e Formação de Preços através da Convenção Coletiva da
Categoria e pesquisas de preços de insumos e materiais praticados no mercado.
22.2.1.Para a composição dos custos com a mão de obra foi utilizada a Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob n° PR002953/2015 entre
o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Foz do Iguaçu – SITRACOCIFOZ e o
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do PR – SINDUSCON/OESTE-PR.

23.DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS COM
MÃO DE OBRA E REAJUSTE DOS CUSTOS COM INSUMOS
23.1.Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços dos serviços
continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada de forma analítica a variação dos
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componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo com o artigo 5° do
Decreto n° 2.271, de 1997, e com os dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2,
de 30 de abril de 2008.
23.2.A repactuação e o reajuste poderão ser concedidos em momentos distintos, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do
serviço.
23.3.Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
23.4.A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.
23.5.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.
23.5.1.Caso o benefício já esteja previsto na CCT da categoria à época da proposta e a Contratada
não o prever na sua planilha de custos, e com isso obter vantagem competitiva na licitação, o
mesmo não poderá ser inserido posteriormente, não isentando a empresa de repassá-lo aos seus
empregados, conforme a legislação trabalhista.
23.6.O aumento dos custos da mão de obra decorrente de novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na hipótese descrita no
subitem abaixo.
23.7.A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas
que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.
23.8.Para a primeira repactuação e/ou reajuste:
23.8.1.Para os custos relativos aos salários e benefícios à mão de obra, vinculados à data-base da
categoria profissional: a partir do dia correspondente à data da vigência dos efeitos financeiros do
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta,
relativo à categoria profissional abrangida pelo contrato.
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23.8.2.Para os custos, sujeitos à variação de preços do mercado (uniformes, EPI´s e
materiais/equipamentos): a partir do dia correspondente à data limite para apresentação das
propostas constantes do Edital.
23.9.Para as repactuações e reajustes subsequentes: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo à última repactuação/reajuste ocorrida ou preclusa.
23.10.O prazo para a Contratada solicitar o reequilíbrio financeiro 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.
23.11.Caso a Contratada não solicite o reequilíbrio financeiro tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação e/ou reajuste.
23.11.1.Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação/reajuste só poderá ser
pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Termo de Referência.
23.11.2.Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido registrado o novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no
termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo
disponha daquele instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusão.
23.12.Ao solicitar o reequilíbrio financeiro, a Contratada efetuará a comprovação da variação dos
custos dos serviços contratados da seguinte forma:
23.12.1.Quando se referir à repactuação dos custos da mão de obra: apresentação do novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato,
acompanhado da demonstração analítica da variação dos custos através da Planilha de Formação
de Preços e Custos atualizada.
23.13.Os novos valores contratuais decorrentes do reequilíbrio terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
23.13.1.A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
23.13.2.Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
23.13.3.Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
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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.
23.14.Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
23.15.A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
23.15.1.O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir
os atos ou apresentar a documentação solicitada pela UNILA para a comprovação da variação dos
custos.
23.16.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.

24.DO PAGAMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
24.1.O pagamento dos serviços será em parcelas mensais, em moeda corrente nacional, por meio
de ordem bancária, e ocorrerá em até 30 (trinta) dias subsequentes ao devido ateste, que deverá
ser efetuado pela fiscalização do contrato em até 5 (cinco) dias úteis após a apresentação dos
documentos de cobrança corretamente apresentados, referente à competência vencida;
24.1.1.O valor da contratação, a ser obtido pela proposta da vencedora do certame, é meramente
estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos
de serviços e materiais efetivamente prestados.
24.1.2.No valor indicado na proposta da vencedora do certame estarão incluídas todas as
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
24.2.O objeto será considerado aceito após a verificação, pela Fiscalização do Contrato, do
cumprimento de todas as obrigações e especificações constantes do Contrato, do Edital e dos
demais documentos integrantes do procedimento licitatório, e ainda em conformidade com a
legislação de regência;
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24.3.A execução completa do Contrato só acontecerá quando a Contratada, além do serviço
prestado corretamente, comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à
mão de obra utilizada;
24.4.Os pagamentos serão adequados aos resultados efetivamente obtidos, com base no ANS Acordo de Nível de Serviço, que tem por finalidade aferir os resultados produzidos na execução do
contrato, por meio da verificação da qualidade do serviço prestado, adequação de prazos,
obrigações contratuais, materiais aplicados, dentre fatores previstos e demais exigências deste
Termo de Referência.
24.5.A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
da data final do período a ser cobrado, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados
no §1º do art. 36 da IN/SLTI n°02, de 2008.
24.5.1.A CONTRATADA deverá emitir, mensalmente, 2 (duas) notas fiscais. Uma relativa aos
serviços de manutenção prestados, e outra relativa à venda dos materiais, peças, e demais
insumos utilizados na prestação do serviço.
24.6.Deverá também acompanhar a Nota Fiscal, o Relatório Mensal de Manutenção (RMM),
Relatório de Inspeção Predial (RIP) e Cópia das Ordens de Serviço finalizadas no período, a fim de
comprovar os valores constantes naquela, bem como realizar o devido acompanhamento das
execuções do serviço.
24.7.Não poderá ser imposta qualquer espécie de encargo por mora de até 2 (dois) dias úteis da
data de vencimento, após a emissão tempestiva da ordem bancária;
24.8.O pagamento à Contratada pela UNILA dos serviços efetivamente prestados não se confunde
com a obrigação da Contratada do pagamento da remuneração aos seus empregados, cujo prazo
é definido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Assim, não cabe alegação de que
primeiro a UNILA deve pagar pelos serviços prestados para posteriormente a Contratada efetivar o
pagamento aos seus empregados;
24.9.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ indicado na Proposta de Preços e nos documentos de habilitação, bem como na
Nota de Empenho, e deverá conter o detalhamento dos serviços executados (quantidade de postos
e valor unitário por posto) para conferência e ateste por parte da fiscalização da UNILA, juntamente
com os documentos descritos neste Termo de Referência, quando for o caso;
24.10.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes á
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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 UNILA;
24.11.Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou de 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;
24.11.1.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 a Justiça do Trabalho,
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e do FGTS decorrentes.
24.12.A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada dos documentos descritos no
§1° do art. 36 e no Anexo IV da Instrução Normativa n°2/2008 e suas alterações ou outra que vier a
substituí-la, especialmente:
24.12.1.Comprovante de pagamento salarial relativo à última competência vencida e o
comprovante de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte e vale alimentação);
24.12.2. GFIP correspondente à última competência vencida, discriminando o nome de cada um
dos empregados beneficiados, por tomador do serviço da DRF/BRE, com o respectivo protocolo de
conectividade;
24.12.3.Do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por meio dos seguintes
documentos:
24.12.3.1.Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
24.12.3.2.Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticação mecânica, ou
acompanhada do comprovante bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for
efetuado pela Internet;
24.12.3.3.Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE);
24.12.3.4.Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET), se for o caso;
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24.12.3.5.Do recolhimento das contribuições do INSS por meio dos seguintes documentos:
24.12.3.6.Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
24.12.3.7.Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;
24.12.3.8.Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet;
24.12.3.9.Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).
24.12.3.10.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), atualizada;
24.13.Conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 36 da IN MPOG/SLTI nº 02/2008, a retenção ou
glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o contratado:
24.13.1.Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades Contratadas; ou
24.13.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
24.14.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:
24.14.1. Não produziu os resultados acordados;
24.14.2. Deixou de executar as atividades Contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
24.14.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
24.14.4. A UNILA encaminhará ofício informando a Contratada da intenção de glosa, seus motivos
e discriminação dos valores a serem descontados;
24.14.5.A fim de proporcionar o direito à ampla defesa e o contraditório, será dado à empresa prazo
de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa quanto à intenção de glosa apresentada pela UNILA;
24.14.6.Caso a Contratada não apresente defesa no prazo descrito no subitem anterior, a UNILA
dará prosseguimento ao procedimento de glosa, efetuando o desconto no valor mensal do contrato,
sem prejuízo de eventual abertura de processo sancionatório em decorrência do fato apurado;
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24.15.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
24.16.Antes do pagamento será verificada a comprovação da regularidade fiscal através de
consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666/1993.
24.17.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 úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da UNILA.
24.18.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a UNILA 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.
24.19.Persistindo a irregularidade, a UNILA deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla
defesa.
24.20.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.
24.21.Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da UNILA, não
será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF.
24.22.O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, ou a
não manutenção das condições de habilitação pela Contratada poderá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o
contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.
Antes de promover a rescisão contratual, a Administração concederá um prazo de 30 (trinta) dias,
para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação.
24.23.Quando houver falha no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da Contratada a
UNILA, previamente autorizada, efetuará o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e
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demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
24.24.Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da
não apresentação da totalidade dos documentos e comprovações relacionados nesta Cláusula,
visto que o prazo para pagamento somente começa a correr após a apresentação da totalidade dos
documentos/comprovações.
24.25.Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto do Edital, conforme IN SRF nº 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, e alterações ou outra que vier a substituí-la. Serão ainda retidos na fonte os
encargos previdenciários na forma do estabelecido pela Instrução Normativa RFB nº 971/2009,
alterada pela IN RFB nº 908/2009, ou outra que vier a substituí-la, bem como os tributos municipais
incidentes sobre a prestação de serviços de qualquer natureza (ISSQN), na forma da legislação
municipal vigente.
24.26.A empresa optante pelo Simples Nacional que venha a ser Contratada estará sujeita à
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em
consequência do que dispõem o artigo 17, inciso XII, o artigo 30, inciso II e o artigo 31, inciso II, da
Lei Complementar n°123/2006. (Acórdão TCU nº 2.798/2010 ).
24.27.Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano,
pro rata die e de forma não composta, mediante aplicação da seguinte formula:

EM = VP x N x I
onde:
EM = Encargos Moratórios
VP = Valor da parcela em atraso
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e ado efetivo pagamento
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I = (TX/100)/365 = Índice de atualização financeira = [(6/100)/365] = 0,00016438
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cento)

25.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
25.1.1.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
25.1.2.Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.1.3.Fraudar na execução do contrato;
25.1.4.Comportar-se de modo inidôneo;
25.1.5.Cometer fraude fiscal;
25.1.6.Não mantiver a proposta.
25.2.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:
25.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social
exigíveis até o momento da apresentação da fatura;
25.2.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio-alimentação no dia
fixado.
25.3.A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
25.3.1.Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a UNILA;
25.3.2.Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal
Contratado, limitado a 30 dias, oportunidade que estará confirmando a inexecução total do
contrato;
25.3.2.1.Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
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do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração UNILA a promover a rescisão
do contrato;
25.3.2.2.As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
25.3.3.Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
25.3.3.1.Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
25.3.4.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;
25.3.5.Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
25.3.6.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 UNILA pelos prejuízos causados;
25.4.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
25.4.1.Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
25.4.2.Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
25.4.3.Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
25.5.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
25.6.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,
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observado o princípio da proporcionalidade.
25.7.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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ANEXO II “Plano de Manutenção” do Termo de
Referência de Serviços Contínuos Com Mão de Obra
com Dedicação Exclusiva – Manutenção Predial
(Processo Administrativo n.° 23422.011428/2014-26)

1.DA

SISTEMÁTICA

PARA

EXECUÇÃO

DOS

SERVIÇOS

DE

CARÁTER

PREVENTIVO E CORRETIVO
1.1 A Contratada deverá manter as instalações e os equipamentos em condições
normais de funcionamento, executando a manutenção preventiva necessária, sem
alterar as características técnicas dos mesmos;
1.2 A manutenção será realizada, sempre, de acordo com as prescrições dos
fabricantes, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e com estas especificações técnicas;

1.3 Na manutenção preventiva de todas as instalações e equipamentos, objeto desta
licitação, serão observadas rotinas programadas aprovadas pela Fiscalização e
executadas, se possível, no período das 07:00 às 22:00 horas em dias úteis.

1.4 Os serviços de rotina da manutenção preventiva poderão, a critério da UNILA,
serem deslocados para outros horários (noturno, ou dias não úteis), caso a sua
realização possa acarretar prejuízo ao normal desenvolvimento dos trabalhos da
instituição
2.OBRAS CIVIS
2.1 Será obrigação da Contratada, neste contrato, executar a manutenção de obras
civis de pequeno porte, tais como: pinturas, instalação, retirada e remanejamento
de divisórias, mudanças de layout, montagem e desmontagem de mobiliário,
serviços de alvenaria, entre outros que se mostrem necessário para a execução
dos serviços, dentro da abrangência definida a seguir:
2.1.1 Alvenarias;
2.1.2 Pisos;
2.1.3 Revestimento;
2.1.4 Pinturas;
2.1.5 Esquadrias;
2.1.6 Coberturas, telhados e respectivos acessórios (reparos);
2.1.7 Forros, reparos, manutenção, troca de placas de forros de gesso ou acartonado,
forro de madeira ou PVC e outros tipos de cobertura;
2.1.8 Impermeabilizações;
2.1.9 Ferragens e acessórios;
2.1.10 Louças e metais;
2.1.11 Vidros;
2.1.12 Serralherias;

2.1.13 Reservatórios e caixas d’ água;
2.1.14 Barriletes;
2.1.15 Divisórias;
2.1.16 Bancadas:
2.1.17 Serviços de apoio às instalações elétricas e hidráulicas;
2.1.18 Fachadas;
2.1.19 Demolições;
2.1.20 Marcenaria;
2.1.21 Chaveiros;
2.1.22 Vidraçaria;
2.1.23 Condutores;
2.1.24 Escadas;
2.1.25 Passadiços;
2.1.26 Fixação de equipamentos e móveis, e similares;
2.2 Entende-se por obras civis de pequeno porte aquelas cuja área de
intervenção não supere a área de piso de 36m², área de parede de 200m², e
linear de 300m, quando venham a necessitar de projeto específico.
3.PRINCIPAIS ITENS DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA

3.1 Sistema de iluminação interna:
3.1.1 Substituir lâmpadas, reatores, starters, soquetes, etc com defeito;
3.1.2 Inspecionar bocais ou suportes, substituindo, se necessário, quando for
efetuada troca de lâmpada ou reator;
3.1.3 Os globos, arandelas, holofotes e acrílicos de luminárias devem ser substituídos
ou reparados no máximo uma preventiva após a qual foi detectado o problema;
3.1.4 Controle de iluminação por intermédio de leituras do nível de luminosidade
(luximetro);
3.1.5 Limpeza de caixas de passagem e tubulações.

3.2 Luminárias autônomas de emergência:
3.2.1 Verificar nível de solução das baterias e completar se necessário;
3.2.2 Executar teste de sistemas;
3.2.3 Substituir eventuais peças danificadas (lâmpadas, baterias, etc);
3.2.4 Retirar, se necessário, equipamento para conserto com posterior reinstalação.
3.3 Quadros de elétrica em geral:

3.3.1 Substituir elementos defeituosos;
3.3.2 Verificar fixação e conexões, corrigindo o que for necessário;
3.3.3 Refazer isolações defeituosas, quando possível, caso contrário relatar;
3.3.4 Relacionar os circuitos que apresentarem aquecimento excessivo, indicando
capacidade do equipamento de proteção, corrente medida a plena carga bitola do
condutor;
3.3.5 Verificar a perfeita continuidade e confiabilidade dos aterramentos, tanto
eletrônico como o de carcaça, utilizando multímetro;
3.3.6 Relacionar pontos de ferrugem, corrosão e outros problemas da QDG e porta,
corrigindo quando possível;
3.3.7 Apertar todos os parafusos e caso houver algum espanado trocá-lo se possível,
caso contrário trocar a peça completa (disjuntores, bases, etc.);
3.3.8 Verificar a existência dos desenhos nos quadros;
3.3.9 Verificar e executar, quando necessário, identificação dos circuitos e botoeiras
dos quadros;
3.3.10 Verificar a amperagem dos circuitos dos disjuntores que vierem a operar
indevidamente, corrigindo se for o caso;
3.4 Tomadas e interruptores:
3.4.1 Verificar tomadas e interruptores;
3.4.2 Reapertar conexões e ligações defeituosas;
3.4.3 Recompor isolamentos defeituosos;
3.4.4 Fixar e/ou repor espelhos, inclusive aros de piso, quando necessário;
3.5 Motores e bombas
3.5.1 Manter em perfeito estado as fiações, quadros de comando e eletrodutos das
boias de nível dentro dos poços de bombas (vedação, isolação, chicoteamento,
fixação, etc.);
3.5.2 Verificar isolação e estado geral dos fios de alimentação, corrigindo se
necessário;
3.5.3 Relacionar unidade que não estiver instalada;
3.5.4 Verificar a atuação das bombas automáticas e manualmente, corrigindo se
necessário, inclusive regulagem dos níveis de acordo com o projeto;
3.5.5 Trocar lâmpadas piloto queimadas;
3.5.6 Efetuar medições de tensão e corrente e verificar se são adequadas à potência
e proteção da bomba;
3.5.7 Lubrificar partes móveis;

3.5.8 Caso seja comprovada queima de motor, a bomba deverá ser retirada pela
hidráulica para troca do motor;
3.5.9 Relatar outras irregularidades, para que sejam encaminhadas aos responsáveis;
3.6 Sinalização externa e iluminação externa em geral
3.6.1 Verificar e reparar problemas da iluminação de jardins, rampas, muros, etc.;
3.6.2 Testar funcionamento de fotos-células;
3.6.3 Substituir lâmpadas e reatores queimados;
3.6.4 Verificar fiação, conexões e tubulações, e substituindo-os se necessário;
3.6.5 Informar e recompor letreiros quebrados (acrílico, adesivos, estruturas, etc.)
3.6.6 Verificar e tratar pontos de ferrugem de postes, quadros, etc.;
3.6.7 Verificar caixas de passagem com limpeza e troca de brita se necessário;
3.7 Controle de iluminação
3.7.1 Verificar acerto de relógio/timer;
3.7.2 Verificar estado do contador;
3.7.3 Retirar para conserto relógio "timer", quando apresentar defeito;

3.8 Para-raios:
3.8.1 Inspeção visual, e correção quando necessário;
3.8.2 Verificar estado dos isoladores, braçadeiras e cabos de descida trocando;
3.8.3 Verificar as fixações e conexões existentes, corrigindo quando necessário;
3.8.4 Executar medição e fornecer laudo de aterramento anualmente de todos os
aterramentos;

3.9 Todos os acréscimos e intervenções de ampliação só serão executados mediante
aprovação prévia da área técnica e orçamentária da UNILA;

3.10 Apresentar projeto "as built" ou croqui, referente as alterações ocorridas nas
instalações de telecomunicações, elétricas/eletrônicas das Unidades assistidas
pelos serviços da Contratada, obedecendo os padrões estabelecidos pela UNILA;

3.11 Fazer medições de parâmetros elétricos e levantamentos de cargas, quando
solicitados pela UNILA, inclusive com identificação de circuitos, a fim de servir de
base para estudos de redimensionamento daquela unidade;
4.PRINCIPAIS ITENS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

4.1 Sanitários:
4.1.1 Limpar os ralos;
4.1.2 Desentupir os lavatórios, vasos sanitários, ralos e tubulações em geral;

4.1.3 Verificar e sanar vazamentos diversos (tubulações, torneiras, registros, etc.);
4.1.4 Regular e consertar as válvulas de descargas;
4.1.5 Substituir os metais sanitários defeituosos (sifões, torneiras, válvulas, grelhas de
ralos, saboneteiras, espelhos, assentos, engates; etc.) quando não for possível seu
conserto;
4.1.6 Verificar e acertar fixação, rejuntamentos das louças; e substituir as peças
quebradas.

4.2 Copa:
4.2.1 Limpar os ralos e caixas de gordura;
4.2.2 Desentupir as pias, caixas de gordura e tubulação em geral;
4.2.3 Verificar e sanar vazamentos diversos (tubulações, torneiras, registros, etc.);
4.2.4 Substituir os metais sanitários defeituosos (sifões, torneiras, válvulas, grelhas,
engates, etc) quando não for possível o conserto;
4.2.5 Fixar as cubas e tampos; e substituir as peças quebradas;

4.3 Reservatório superior e inferior:
4.3.1 Verificar limpeza e aspecto da água, executando limpeza extra quando
necessário e/ou solicitado;
4.3.2 Verificar e manter perfeita fixação e vedação das tampas;
4.3.3 Substituir tampas de fibrocimento quando quebrados e amarrar;
4.3.4 Verificar as tampas de concreto e/ou metálicas e informar quando houver
problema;
4.3.5 Verificar existência de vazamentos;
4.3.6 Verificar o funcionamento das torneiras de bóia;
4.3.7 Verificar o funcionamento dos controladores de nível (bóias automáticas);
4.3.8 Verificar o estado do barrilete em geral, substituindo peças, tubulações e
conexões defeituosas, inclusive parte de incêndio. Pintar com tinta as partes
substituídas na cor padrão.

4.4 Bombas –hidráulicas:
4.4.1 Verificar fixação e base e refazê-las quando necessário;
4.4.2 Verificar e completar nível do óleo;
4.4.3 Verificar vibrações e ruídos, reapertando o acoplamento com ferramenta
adequada;
4.4.4 Verificar Vedações e existência de vazamento. Corrigir no local, se possível;
4.4.5 Testar funcionamento, folgas do eixo, sistema manual e automático;

4.4.6 Retirar para conserto e reinstalar posteriormente, caso necessário.

4.5 Poços de esgoto, drenagem, água pluviais:
4.5.1 Esgotar através das bombas e verificar estado dos mesmos executando, se
necessários, sua limpeza, proporcionando o bom funcionamento das bombas;
4.5.2 Verificar estado das tampas e vedação informando quando houver problemas;
4.5.3 Verificar funcionamento e nível das boias automáticas mantendo sua regulagem
adequada;
4.6 Caixas de passagem, inspeção, canaletas e tubulações:
4.6.1 Executar limpeza periódica e desentupimento, sempre que necessário;
4.6.2 Verificar estado e vedação das tampas e grelhas. Providenciar sua substituição,
quando necessário;

4.7 Telhado e lajes:
4.7.1 Verificar e informar anormalidades na cobertura, rufos, ralos, condutores, etc;
4.7.2 Limpar, varrer e remover os objetos estranhos nas lajes e telhados, canaletas,
calhas e condutores inclusive, desentupir, quando necessário;
4.7.3 Reparar as calhas, rufos e condutores (exceto quando em concreto);
4.7.4 Verificar estado (pintura, fixação, suporte) das tubulações nestes locais;
4.7.5 Verificar condições e estado do acesso à laje (alçapão, escada, etc.);
4.7.6 Manutenção dos telhados, nela incluída reparos na estrutura, inclusive com
substituição total ou parcial de peças e ripas avulsas, quando danificadas;
4.7.7 Manutenção das calhas e rufos, nela incluída a substituição total ou parcial das
peças danificadas;
4.7.8 Realizar pequenas obras, impermeabilizações;
4.7.9 Realizar pequenos serviços de alvenaria, de revestimentos de pinturas, de
correções de vazamentos, de goteiras e impermeabilizações;
4.7.10 Recomposição de forros de gesso, PVC e metálicos, e pisos em granito;

4.8 Hidrômetro/medidor:
4.8.1 Verificar condições de abrigo;
4.8.2 Sanar, quando possível, vazamento no cavalete, caso contrário, acionar a
concessionária, devendo comunicar ao fiscal do contrato;
4.8.3 Fazer leitura de medidor;
4.8.4 Fazer vistorias para verificar existências de vazamentos;

4.9 Sistema de combate à incêndio:
4.9.1 Testar funcionamento do sistema inclusive chave de fluxo, mangueiras e demais

acessórios;
4.9.2 Detectar e sanar vazamentos no Sistema de Hidrante tubulações aparentes e
embutidas, registros e conexões;
4.9.3 Verificar registros de recalques do passeio, limpeza, funcionamento, drenagem e
estado da tampa de ferro;
4.9.4 Verificar estado, fixação das caixas de hidrantes;
4.9.5 Substituir peças defeituosas ao sistema, quando necessário e/ou solicitado.

4.10 Tubulações e acessórios em geral:
4.10.1 Verificar e sanar problemas de vazamentos, fixação e entupimentos de
estacionamento

(tubulações,

torneiras);

e,

jardins

(tubulações,

torneiras,

drenagem);
4.10.2 Informar estado e problemas encontrados nas instalações em geral;
4.10.3 Reconstituir alvenarias, recomposição de pisos, paredes e tetos, passeios
públicos e calçada portuguesa, aplicar e rejuntar os azulejos, cerâmicas
provenientes da execução de manutenção;

5.ROTINAS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E ALVENARIA:
5.1 Rotinas permanentes:
5.1.1 Atender às chamadas para manutenção corretiva emergencial ou aquelas
solicitadas pela UNILA;
5.1.2 Vistoriar o sistema hidráulico, sanando entupimentos, vazamentos e defeitos em
todos os equipamentos hidráulicos, inclusive válvulas de descarga, torneira e
registros;
5.1.3 Verificar o estado de limpeza e ventilação das casas de bombas;

5.1.4 Verificar o funcionamento das bombas de recalque;
5.1.5 Verificar os níveis dos diversos reservatórios de água;
5.1.6 Ligar manualmente as bombas, observando se há vibrações e ruídos anormais;
5.1.7 Verificar o funcionamento dos sifões;
5.1.8 Inspecionar as tubulações e conexões hidráulicas das bombas;
5.1.9 Verificar a estanqueidade dos registros;
5.1.10 Verificar o funcionamento dos vasos sanitários e sua fixação inclusive das
peças de ligação com a tubulação hidráulica;
5.1.11 Verificar o funcionamento das torneiras;
5.1.12 Verificar o estado de conservação das pias e vasos;

5.1.13 Fixar os bojos de pias de copa e banheiro, quando necessário;
5.1.14 Rejuntar pias e vasos sanitários quando necessários;
5.1.15 Verificar condições funcionais dos ralos secos e caixas sifonadas;
5.1.16 Verificar obstrução nas pias, vasos e drenos;
5.1.17 Inspecionar o funcionamento d,e válvulas de retenção das bombas;
5.1.18 Verificar as luvas de acoplamento das bombas;
5.1.19 Verificar o estado de limpeza dos reservatórios;
5.1.20 Trocar telhas, rufos, chapins, calhas e condutores, quando necessário;
5.1.21 Instalar e/ou substituir tampas de vasos sanitários;
5.1.22 Verificar o perfeito funcionamento das chaves boia e demais dispositivos
controladores de nível;
5.1.23 Sanar todas as irregularidades encontradas;
5.1.24 Manutenção em telhados, nela incluída, reparos na estrutura, inclusive com
substituição total ou parcial de peças e ripas avulsas, danificadas;
5.1.25 Manutenção de calhas e rufos, nela incluída, a substituição total ou parcial das
peças danificadas;
5.1.26 Retirada de entulhos;
5.1.27 Limpeza de ralos;
5.1.28 Desentupir os lavatórios, vasos sanitários, ralos e tubulações em geral;
5.1.29 Verificar e sanar vazamentos diversos (tubulações, torneiras, registros, etc.);
5.1.30 Regular e consertar as válvulas de descargas;
5.1.31 Substituir metais sanitários defeituosos (sifões, torneiras, válvulas, grelhas de
ralos, saboneteiras, espelhos, assentos, engates, etc.), quando não for possível
seu conserto;
5.1.32 Verificar e acertar fixação, rejuntamentos de louças; e, substituir as peças
quebradas;
5.1.33 Limpar os ralos e caixas de gordura;
5.1.34 Desentupir as pias, caixas de gordura e tubulação em geral;
5.1.35 Verificar e sanar vazamentos diversos (tubulações, torneiras, registros" etc.);
5.1.36 Substituir os metais sanitários defeituosos (sifões, torneiras, válvulas, grelhas,
engates, etc quando não for possível o conserto);
5.1.37 Fixar as cubas e tampos; e, substituir peças quebradas;
5.1.38 Verificar limpeza e aspecto da água, executando limpeza extra quando
necessário e/ou solicitado;
5.1.39 Verificar e manter perfeita fixação e vedação das tampas;

5.1.40 Verificar as tampas de concreto ou metálicas; e, informar quando houver
problemas;
5.1.41 Verificar se as caixas de hidrantes estão sinalizadas adequadamente;
5.1.42 Verificar se as caixas de hidrantes estão desobstruídas;
5.1.43 Verificar se as mangueiras estão enroladas de forma "aduchada" e com o
esguicho ligado a uma de suas juntas;
5.1.44 Verificar se as caixas de hidrantes estão equipadas com chaves de
mangueiras, esguichos e mangueiras;
5.1.45 Verificar se há vazamento através da umidade interna;
5.1.46 Abrir e fechar os registros para evitar grimpamento;
5.1.47 Lubrificar os registros com uma mistura de óleo grafite;
5.1.48 Verificar se os registros de alimentação de água do sistema, sob o reservatório
superior, estão abertos, mantendo-os nesta posição;
5.1.49 Chegar a tubulação hidráulica e suportes, quanto a danos mecânicos ou
ferrugem, pintando-a sempre que necessário;
5.1.50 Checar o funcionamento dos gongos hidráulicos do sistema, se houver;
5.1.51 Verificar as pressões na tubulação com bomba de água e plena carga;
5.1.52 Verificar se a reserva técnica de incêndio está sendo mantida, registrando o
nível observado;
5.1.53 Verificar se a pintura do barrilete está descascando e se as válvulas estão em
suas devidas posições "aberta" ou "fechada";
5.1.54 Verificar se as válvulas registros e vigias estão limpos, desobstruídos e sem
ferrugem;
5.1.55 Verificar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes do
reservatório;
5.1.56 Verificar se a estrutura dos tanques elevados que necessitam de reparos;
5.1.57 Verificar o acionamento das bombas pelos botões de partida, e se esses, estão
numerados e qual a bomba que acionam;
5.1.58 Verificar se há tanque de escova das bombas e qual o nível da água;
5.1.59 Verificar se a casa de bombas está limpa e facilmente acessível;
5.1.60 Verificar o funcionamento dos manômetros;
5.1.61 Verificar se as gaxetas estão com gotejamento acima do normal;
5.1.62 Verificar se o painel de comando de partida elétrica está funcionando
normalmente;
5.1.63 Verificar se a alimentação elétrica das bombas, feita anterior a da entrada geral

de baixa tensão do prédio estão em ordem;
5.1.64 Outros serviços correlatos, caso necessário;

5.2 Rotina trimestral
5.2.1 Colocar bombas de combate a incêndio em operação, verificando os
acionamentos e demais itens de funcionamento;
5.2.2 Limpar caixas coletoras de gorduras;
5.2.3 Verificar estado da pintura das tubulações hidráulicas aparentes, pintando-as
quando necessário;
5.2.4 Verificar a necessidade de lubrificação e/ou substituição dos rolamentos das
bombas;
5.2.5 Verificar os controladores de nível das caixas de água;
5.2.6 Verificar a estanqueidade dos barriletes e dos registros correspondentes;
5.2.7 Inspecionar bombas, verificando o desempenho dos motores, gaxetas,
rolamentos, registros e válvulas de retenção, providenciando as lubrificações
indicadas e/ou substituindo quando necessário;
5.2.8 Limpar os ralos simples e os hemisférios de captação pluvial de cobertura
5.2.9 Inspecionar todos os sanitários e copas, observando o desempenho e o estado
de suas diversas peças e acessórios relacionados com os respectivos esgotos,
assegurando-lhes limpeza, e perfeito funcionamento;
5.2.10 Inspecionar e limpar todos os ralos e caixas de passagem existentes;
5.2.11 Verificar, durante o período de operação das 'bombas, a estanqueidade do
conjunto, avaliando o desempenho das válvulas de retenção, dos motores e dos
mancais;
5.2.12 Limpar calhas, condutores e telhados;
5.2.13 Sanar todas as irregularidades encontradas;
5.2.14 Verificar se as caixas de hidrantes estão sinalizadas adequadamente;
5.2.15 Verificar se as caixas de hidrantes estão desobstruídas;
5.2.16 Verificar se as mangueiras estão enroladas de forma "aduchada" e com o
esguicho ligado a uma de suas juntas;
5.2.17 Verificar se as caixas de hidrantes estão equipadas com chaves de
mangueiras, esguichos e mangueiras;
5.2.18 Verificar se há vazamento através da umidade interna;
5.2.19 Abrir e fechar os registros para evitar gripamento;
5.2.20 Lubrificar os registros com uma mistura de óleo grafite;

5.2.21 Verificar se os registros de alimentação de água do sistema, sob o reservatório
superior, estão abertos, mantendo-os nesta posição;
5.2.22 Chegar a tubulação hidráulica e suportes, quanto a danos mecânicos ou
ferrugem, pintando-a sempre que necessário;
5.2.23 Checar o funcionamento dos gongos hidráulicos do sistema, se houver;
5.2.24 Verificar as pressões na tubulação com bomba de água e plena carga;
5.2.25 Verificar se a reserva técnica de incêndio está sendo mantida, registrando o
nível observado;
5.2.26 Verificar se a pintura do barrilete está descascando e se as válvulas estão em
suas devidas posições "aberta" ou "fechada";
5.2.27 Verificar se as válvulas registros e vigias estão limpas, desobstruídos e sem
ferrugem;
5.2.28 Verificar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes do
reservatório;
5.2.29 Verificar se as estruturas dos tanques elevados necessitam de reparos;
5.2.30 Verificar o acionamento das bombas pelos botões de partida e se esses estão
numerados e qual a bomba que acionam;
5.2.31 Verificar se há tanque de escova das bombas e qual o nível da água;
5.2.32 Verificar se a casa de bombas está limpa e facilmente acessível;
5.2.33 Verificar o funcionamento dos manômetros;
5.2.34 Verificar se as gaxetas estão com gotejamento acima do normal;
5.2.35 Verificar se o painel de comando de partida elétrica está funcionando
normalmente;
5.2.36 Verificar se a alimentação elétrica das bombas, feita anterior a da entrada geral
de baixa tensão do prédio estão em ordem;

6.ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS
6.1 Rotina permanente:
6.1.1 Orientar os usuários sobre o uso da energia, objetivando a economia e o uso
racional (conservação de energia);

6.1.2 Remanejamento de pontos elétricos, lógicos e telefônicos quando solicitado pela
UNILA;
6.1.3 Tratar junto com as concessionárias desligamentos/re-ligamentos de padrão de
entrada, bem como ampliações de carga até o limite de 75KW ou substituição de

medidores;

6.1.4 Atender às chamadas para manutenção corretiva emergencial da UNILA;
6.1.5 Verificar o funcionamento dos sistemas de iluminação, inspecionando lâmpadas,
contatos internos e externos, parafusos de fixação, soquetes e reatores,
substituindo os elementos quando necessário;

6.1.6 Verificar a ocorrência de sobrecarga na instalação, dando conhecimento à
UNILA;
6.1.7 Verificar existência de pontos ele tomadas danificadas;
6.1.8 Verificar o funcionamento dos letreiros luminosos bem como os seus
dispositivos de comando (timers/contatores) efetuando os ajustes na programação
e/ou substituição dos elementos que se fizerem necessários;
6.1.9 Verificar a existência de fios/cabos desencapados e/ou danos na isolação dos
componentes das instalações;
6.1.10 Verificar a existência de plugs e tomadas com conexões elétricas defeituosas;
6.1.11 Verificar fixação e/ou a falta de placas das caixas de passagem e/ou tomadas
de piso e parede e interruptores;
6.1.12 Verificar a fixação de luminárias/lâmpadas e ventiladores de teto ou parede;
6.1.13 Verificar a existência de acúmulo de extensões num mesmo ponto de tomada,
promovendo à redistribuição através do redimensionamento dos circuitos;
6.1.14 Verificar interruptores, chaves e botoeiras;

6.1.15 Verificar o estado de operação de disjuntores, contatores, chaves, reles e
fusíveis;
6.1.16 Verificar a existência de correntes de fuga nas instalações;

6.1.17 Verificar

o

funcionamento

de

aquecedores

e

chuveiros

elétricos,

providenciando, quando necessário, a substituição de fiações, plugues e
resistências elétricas;
6.1.18 Verificar a existência de fiação exposta que apresente risco a pessoas e/ou
equipamentos, procedendo a sua canalização por meio de canaletas, eletrodutos,
etc;
6.1.19 Verificar as conexões e cabos (tomadas, conectores, blocos, patch cords,
patch panel, etc) das redes estruturadas (voz e dados) ou varal (conectores,
PDRDF, etc);
6.1.20 Sanar todas as irregularidades encontradas;
6.2 Rotina quinzenal:

6.2.1 Executar serviços corretivos não emergenciais, identificados e não realizados
durante a manutenção preventiva e/ou solicitados pela UNILA, através de O.S Ordem de Serviço ou por escrito, preferencialmente nas datas estabelecidas no
cronograma.
6.3 Rotina mensal:

6.3.1 Nos quadros de Distribuição de Luz e Tomadas de uso geral dos
pavimentos e quadros de automação:
6.3.1.1 Verificar o funcionamento dos disjuntores;
6.3.1.2 Verificar aquecimento dos disjuntores;
6.3.1.3 Substituir os disjuntores que apresentarem operação anormal, danos ou
fissuras no Corpo do isolamento, terminais danificados, mal dimensionados para a
carga do circuito e que estiverem em fim de vida útil;
6.3.1.4 Medir as correntes dos circuitos, sob carga, e verificar se estão dentro dos
limites permitidos para a capacidade de condução dos fios/cabos e compatíveis
com a capacidade nominal dos disjuntores, conforme Normas Técnicas,
procedendo quando necessário o seu redimensionamento;
6.3.1.5 Lubrificar e reparar, quando. necessário, os fechos e dobradiças das portas;
6.3.1.6 Verificar a correta fixação dos espelhos colocando os elementos que
porventura estejam em falta ( parafusos, garras, etc. );
6.3.1.7 Verificar uso inadequado de disjuntores unipolares em circuitos polifásicos,
procedendo a substituição dos mesmos quando for o caso.;
6.3.1.8 Verificar as emendas/conexões e amarração com abraçadeiras dos fios e
cabos;
6.3.1.9 Verificar o funcionamento das chaves comutadoras rotativas quando for o
caso;
6.3.1.10 Efetuar limpeza geral interna e externa;
6.3.1.11 Medir e registrar tensão entre fases, fase-neutro, neutro-terra e corrente dos
alimentadores

6.3.2 Nos Quadros de Força das Bombas, Motores, Capacitores e Quadros
Gerais:

6.3.2.1 Adotar os mesmos procedimentos indicados no. Item 6.3, deste subitem,
acrescidos dos seguintes:

6.3.2.2 Verificar o funcionamento das chaves, contatores, disjuntores e reles;
6.3.2.3 Verificar o ajuste da corrente dos reles de sobrecarga e programação dos

temporizadores, segundo indicadores preestabelecidos;
6.3.2.4 Verificar o estado dos barramentos e isoladores;
6.3.2.5 Verificar os circuitos e operação dos dispositivos de controle e sinalização;

6.3.2.6 Verificar o ajuste da sensibilidade dos reles eletrônicos.
6.3.3 No Quadro Geral de Distribuição de Baixa Tensão (QGBT) e nos Quadros
de Distribuição nos Pavimentos:
6.3.3.1 Verificar funcionamento das chaves e disjuntores, observando pressão das
molas, ocorrência de aquecimentos e efetuar limpeza dos contatos;
6.3.3.2 Verificar as conexões com OS barramentos e cabos, bases, e elementos
fusíveis;
6.3.3.3 Substituir disjuntores, chaves e/ou fusíveis que apresentarem operação
anormal, danos ou fissuras no corpo do isolamento, terminais danificados, mal
dimensionados para a carga do circuito e que estiverem em fim de vida útil;
6.3.3.4 Verificar circuitos de controle, medição e sinalização;
6.3.3.5 Verificar existência de vibrações ou ruídos anormais;
6.3.3.6 Verificar o estado dos abafadores (corta arcos);
6.3.3.7 Lubrificar e reparar, quando necessário, os fechos e as dobradiças das portas;
6.3.3.8 Verificar a correta fixação dos espelhos colocando os elementos que
porventura estariam em falta (ex. parafusos, garras e etc.);
6.3.3.9 Verificar existência de danos no isolamento dos cabos;
6.3.3.10 Medir e registrar tensão entre as fases: fase-neutro, neutro-terra e corrente
dos alimentadores;
6.3.3.11 Inspecionar barramentos e isoladores;

6.3.4 Efetuar teste de funcionamento nos sistemas de iluminação de emergência,
adotando as medidas corretivas necessárias;

6.3.4.1 Sanar todas as irregularidades encontradas.
6.4 Rotina semestral

6.4.1 Nos sistemas de iluminação:
6.4.1.1 Reapertar os parafusos das bases dos soquetes e de fixação das calhas;
6.4.1.2 Limpar interna e externamente as lâmpadas e luminárias, inclusive difusores;
6.4.1.3 Executar a limpeza das luminárias utilizando detergente próprio (RD -15 da
PHARTICAL CHEMICAL ou similar);
6.4.1.4 Limpar os contatos dos soquetes e boquilhas utilizando produto químico
adequado (spray);

6.4.1.5 Verificar abraçadeiras de fixação de lâmpadas fluorescentes, substituindo as
que apresentarem defeitos;
6.4.1.6 Limpar interna e externamente todo o conjunto de letreiros luminosos,
verificando também a necessidade de substituição ou reparo dos componentes do
sistema (lâmpadas, reatores, fiação, conexões elétricas, timer's, contatores,
disjuntores, etc.);
6.4.1.7 Verificar fixação e vedação de luminárias externas.

6.4.2 Nos quadros de distribuição de luz e tomadas de uso geral dos pavimentos
e dos quadros de automação:
6.4.2.1 Reapertar parafusos e limpar contatos dos barramentos, disjuntores e chaves;
6.4.2.2 Balancear cargas entre fases de forma a manter o equilíbrio;
6.4.2.3 Efetuar limpeza geral interna e externa;
6.4.2.4 Identificar os circuitos através de etiqueta rotuladora autoadesiva;
6.4.2.5 Eliminar focos de corrosão nos quadros utilizando tratamento químico e
pintura adequados;

6.4.3 Nos quadros de força das bombas, motores e quadros gerais:
6.4.3.1 Balancear cargas entre fases de forma a manter o equilíbrio;
6.4.3.2 Efetuar limpeza geral interna e externa;
6.4.3.3 Limpar contatos das chaves e bases fusíveis;
6.4.3.4 Verificar o estado das conexões de aterramento;
6.4.3.5 Lubrificar partes móveis e mecanismos;
6.4.3.6 Verificar o funcionamento das chaves de partida e reversores;
6.4.3.7 Identificar circuitos através de anilhas e etiquetas rotulando-as com fitas
autoadesivas;
6.4.3.8 Eliminar focos de corrosão nos quadros utilizando tratamento químico e
pintura adequados;
6.4.3.9 Aferir instrumentos;

6.4.3.10 Verificar a programação de comandos eletrônicos.
6.4.4 Nos quadros gerais de distribuição (QGBT):
6.4.4.1 Apertar fixações e conexões;
6.4.4.2 Limpar interna e externamente o painel e seus componentes;
6.4.4.3 Aferir instrumentos de medição;
6.4.4.4 Limpar contatos das chaves e disjuntores;
6.4.4.5 Verificar aterramento geral, reapertando as conexões;

6.4.4.6 Lubrificar partes móveis e mecanismos;
6.4.4.7 Identificar circuitos através de anilhas e etiquetas rotuladoras autoadesivas;
6.4.4.8 Efetuar teste de isolamento para massa nos cabos de entrada e saída;
6.4.4.9 Eliminar focos de corrosão utilizando tratamento químico e pintura adequados;
6.4.4.10 Fazer limpeza geral do recinto do QGBT, observando, ainda, a desobstrução
de aberturas de ventilação, carga do extintor de incêndio e presença de
umidade/infiltração no local;

6.4.4.11 Efetuar teste de isolamento entre fases nos cabos de entrada e saída.
6.4.5 Nas Tomadas:
6.4.5.1 Identificar tomadas de uso gerais bifásicas (220V) com etiquetas adesivas;
6.4.5.2 Verificar polaridade das tomadas destinadas a automação e equipamentos de
informática;
6.4.5.3 Verificar corrente de fuga com teste Néon;

6.4.5.4 Reapertar contatos das tomadas;
6.4.6 Para-raios e malhas de aterramento:
6.4.6.1 Verificar as partes componentes do para-raios (captador, haste, base,
braçadeiras isoladores, cabo de escoamento, anéis e protetor ), observando o
estado e a fixação;
6.4.6.2 Apertar conexões dos cabos de aterramento e condutores de proteção;
6.4.6.3 Verificar continuidade dos condutores de proteção, cabos de aterramento e
condutores dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;
6.4.6.4 Eliminar focos de corrosão usando o tratamento químico adequado;
6.4.6.5 Substituir, quando for o caso, cabos de aterramento e/ou eletrodos
danificados;
6.4.6.6 Limpar caixas de inspeção e conexões;
6.4.6.7 Medir e registrar a resistência de aterramento;
6.4.6.8 Adotar conveniente processo de tratamento químico do solo e/ou ampliar a
malha de aterramento, caso se faça necessário o melhoramento da resistência de
terra;
6.5 Rotina Anual
6.5.1 Manutenção de Cabine Primária
6.5.1.1 A manutenção preventiva em cabines subestações é fundamental para o bom
funcionamento das instalações elétricas e está prevista em resolução da ANEEL e

na norma regulamentadora NR-10. Deve ser realizada minimamente uma vez ao
ano. Previne falhas, minimizando o risco de parada repentinas da operação da
empresa, prolongando a vida útil de equipamentos elétricos e economia financeira
com manutenções corretivas emergências indesejáveis. Essa manutenção é feita
em conjunto com um engenheiro eletricista, que solicita junto aos órgãos
competentes, com uma semana de antecedência o desligamento da energia, por
um período de aproximadamente 04 horas, sendo que logo após executado o
trabalho, a força é restabelecida de imediato. Esse trabalho consiste em limpeza
geral, pintura do piso na cor grafite, reapertos das conexões do transformador,
barra neutro, aterramento, disjuntor de alta, e efetuamos a aplicação de produto
contra a oxidação dos periféricos. Os benefícios na exceção destes serviços são
constituídos pela segurança, pois elimina os riscos quanto a inadequação das
conexões e periféricos elétricos, evitando desajustes no sistema.
6.5.1.2 Manutenção preventiva no quadro de medidores de energia, com reapertos
de disjuntores e barramentos, pois uma vez que com o aquecimento elétrico,
ocorre o desajuste das conexões, isso implica em maior consumo de energia.
6.5.1.3 Itens submetidos a análise e reparos durante a manutenção preventiva:
6.5.1.3.1 Muflas
6.5.1.3.2 Cabos de Energia
6.5.1.3.3 Eletroduto de Proteção
6.5.1.3.4 Equipamentos da Concessionária
6.5.1.3.5 Chave Geral
6.5.1.3.6 Entrada Aérea
6.5.1.3.7 Seccionadoras
6.5.1.3.8 Para-Raios
6.5.1.3.9 Barramentos
6.5.1.3.10 Transformadores
6.5.1.3.11 Disjuntor de Média Tensão

ANEXO VI-A “Acordo dos Níveis de Serviço” do Termo de
Referência de Serviços Contínuos Com Mão de Obra com
Dedicação Exclusiva – Manutenção Predial
(Processo Administrativo n.° 23422.011428/2014-26)

CONCEITO DA PONTUAÇÃO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS
MUITO BOM

BOM

REGULAR

PÉSSIMO

03 (TRÊS) PONTOS

02 (DOIS) PONTOS

01 (UM) PONTO

0 (ZERO) PONTO

MÓDULOS

ITENS AVALIADOS
A1 – UNIFORMIDADE DA EQUIPE

A

QUALIDADE
PROFISSIONAIS

DOS

A2 – APRESENTAÇÃO – UNIFORMIZAÇÃO
A3 – CUMPRIMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO
B1 – CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO

B

INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS

B2 – PRESTEZA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

B3 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ
E EFICIENTE
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS

DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AVALIADOS

PONTOS

MÓDULO A
A1 – UNIFORMIDADE DA EQUIPE
Os serviços são executados por funcionários capacitados e respeitando os horários prédeterminados.

3

Os serviços são executados por funcionários capacitados, em quantidades adequadas, mas
sem o devido cumprimento de horário.

2

Os serviços são executados por funcionários com capacitação precária sem o respeito aos
horários pré-determinados e com posturas inadequadas.

1

Os serviços são executados por funcionários incapacitados, as escalas dos funcionários estão
incorretas, ocorrem atrasos que prejudicam as atividades, posturas inadequadas, desrespeitos
aos servidores, agressividade no trato com os colegas.

0

A2 – APRESENTAÇÃO – UNIFORMIZAÇÃO
Uniformes completos, limpos, passados, íntegros, empregados com identificação funcional
completa.

3

Uniformes incompletos, porém, limpos, passados, íntegros, empregados com identificação
funcional completa.

2

Uniformes completos, porém, sujos, amarrotados, empregados sem identificação funcional
completa, usando gorros, sem o devido cuidado com higiene pessoal.

1

Uniformes incompletos, sujos, amassados, com peças de uso pessoal, higiene pessoal
inadequado.

0

B3 – CUMPRIMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO
100% dos postos de trabalho cumprem o horário de trabalho.

3

90 a 99% dos postos de trabalho cumprem o horário de trabalho

2

70 a 89% dos postos de trabalho cumprem o horário de trabalho, conforme o item 5 deste
Termo de Referência.

1

Menos de 69% dos postos de trabalho cumprem o horário de trabalho, conforme o item 5 deste
Termo de Referência.

0

MÓDULO B – INSPENÇÃO DOS SERVIÇOS
B1 - CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO

100% dos postos de trabalho cumprem as atividades delegadas à Contratada.

3

90 a 99% dos postos de trabalho cumprem as atividades delegadas à Contratada.

2

70 a 89% dos postos de trabalho cumprem as atividades delegadas à Contratada.

1

Menos de 69% dos postos de trabalho cumprem as atividades delegadas à Contratada.

0

B2- PRESTEZA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
100% dos chamados executados com presteza.

3

90 a 99% dos chamados executados com presteza.

2

70 a 89% dos chamados executados com presteza.

1

Menos de 69% dos chamados executados com presteza.

0

B3 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E EFICIENTE
100% dos trabalhos executados de forma eficaz e eficiente.

3

90 a 99% dos trabalhos executados de forma eficaz e eficiente.

2

70 a 89% dos trabalhos executados de forma eficaz e eficiente.

1

Menos de 69% dos trabalhos executados de forma eficaz e eficiente.

0

CÁLCULOS PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO
TOTAL DE PONTOS DOS MÓDULOS

PESO DA AVALIAÇÃO

A (09)

3,0

B (09)

3,0

RESULTADO MÁXIMO DA AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER OBTIDA
27
27
54

ANEXO VI-B “Tabela de Descontos Do Acordo Com os Níveis
de Serviço” do Termo de Referência de Serviços Contínuos
Com Mão de Obra com Dedicação Exclusiva – Manutenção
Predial
(Processo Administrativo n.° 23422.011428/2014-26)

ANEXO XI-A “Uniformes” do Termo de Referência de Serviços
Contínuos Com Mão de Obra com Dedicação Exclusiva –
Manutenção Predial
(Processo Administrativo n.° 23422.011428/2014-26)

DESCRIÇÃO DOS UNIFORMES COMUNS A TODOS OS CARGOS
Item
Blusa
Camiseta

Calça
Jaleco

Jaqueta/Casaco

Crachá de identificação

Descrição
Tipo operacional, Suéter, em lã ou similar, na cor preta
ou azul marinho.
Tipo T-shirt, em malha ou similar, cor branca, gola
redonda;
Tipo operacional, em brim 100% algodão ou similar,
cintura: ½ cós com passador, ½ elástico; 2 bolsos
frontais e 2 bolsos traseiros;
Tipo operacional, em brim 100% algodão ou similar,
com bolso sobreposto na lateral esquerda;
Tipo operacional, em nylon ou similar, forrada, na cor
preta ou azul marinho, com bolso na parte superior
embutido ou na parte interna;
Crachá no padrão da empresa, com foto 3x4,
identificação pessoal, dados da empregadora e
função. (Não se admitirá crachás improvisados)

Quadro 1

QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO POR ANO DE UNIFORMES COMUNS A TODOS
OS CARGOS
Quantidade
Item
Fornecida por Ano Distribuição por Ano
Blusa
Camiseta
Calça
Jaleco

1
4
4
3

1 Peça por Ano
2 Peças por Semestre
2 Peças por Semestre
1 Peça por Quadrimestre

Jaqueta/Casaco

1

1 Peça por Ano

Quadro 2

ANEXO XIV “ Fotos das Unidades da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana para Prestação de Serviços” do
Termo de Referência de Serviços Contínuos Com Mão de Obra
com Dedicação Exclusiva – Manutenção Predial
(Processo Administrativo n.° 23422.011428/2014-26)

1. Unidade de Ensino Rio Almada

Figura 1.1 – Unidade Rio Almada

Figura 1.2 – Unidade Rio Almada

2. Unidade Administrativa Vila “A” - Edifício Lorivo

Figura 2.1 – Unidade Vila “A”

Figura 2.2 – Unidade Vila “A”

3. Unidade de Almoxarifado e Arquivo

Figura 3.1 – Unidade Almoxarifado

Figura 3.2 – Unidade Almoxarifado

4. Unidade de Ensino Jardim Universitário

Figura 4.1 – Unidade Jardim Universitário

Figura 4.2 – Unidade Jardim Universitário

Figura 4.3 – Unidade Jardim Universitário

Figura 4.4 – Unidade Jardim Universitário

Figura 4.5 – Unidade Jardim Universitário

Figura 4.6 - Unidade Jardim Universitário

Figura 4.7 – Unidade Jardim Universitário

5. Unidade Futuro Campus UNILA

Figura 5.1 – Futuro Campus UNILA

Figura 5.2 – Futuro Campus UNILA

