TERMO DE REFERÊNCIA
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPEINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PREGÃO Nº ....../20...
(Processo Administrativo n° 23076.038615/2018-68)

1. DO OBJETO

ITEM

1

CATSER

24708

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade Quantidade
de Medida
(A)

Serviços de Coleta, transporte, descontaminação Unidade
(tratamento), reciclagem e destinação final de
lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente
tubulares ou não, luz mista (vapor de mercúrio,
vapor de sódio e outras) usadas e/ou queimadas
descartadas no campus Recife da UFPE, sendo
feita a retirada inicial do passivo estocado de
50.000 mais duas retiradas de 4.000 que serão
coletadas no decorrer do contrato.

58.000

Valor
Unitário
Máximo
(B)
3,15

1.1. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Coleta, transporte,
descontaminação (tratamento), reciclagem e destinação final de lâmpadas inservíveis do tipo
fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e outras usadas
e/ou queimadas descartadas no campus Recife da UFPE, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de forma não continuada para
destinação adequada de lâmpadas florescentes inservíveis.
1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço unitário,
em virtude do seu valor ser mensurável por unidade de medida.
1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base
no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico
dos Estudos Preliminares, apêndice desse Termo de Referência.
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado no item 10 dos Estudos
Preliminares, anexo V deste termo de referência, abrange a prestação do serviço de Coleta,
transporte, descontaminação (tratamento), reciclagem e destinação final de lâmpadas
inservíveis do tipo fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio
e outras usadas e/ou queimadas descartadas no campus Recife da UFPE para evitar a
acumulação de lâmpadas inservíveis na universidade e com isso reduzir as chances de
contaminação do ambiente.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
4.2.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
4.3.
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.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1.A empresa contratada deve ser especializada na prestação de serviços de
Coleta, transporte, descontaminação (tratamento), reciclagem e destinação final
de lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor
de mercúrio, vapor de sódio e outras usadas e/ou queimadas;
5.1.2.Para o atendimento adequado das necessidades da UFPE, a empresa
contratada deverá observar os procedimentos descritos no anexo I deste Termo
de Referência.
5.1.3. A empresa contratada deverá apresentar toda a documentação relativa à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômicofinanceira e à qualificação técnica, que estarão elencados no Termo de
Referência e Edital.
5.1.4. Os serviços objeto deste Termo não possuem natureza continuada, em virtude
da variação no quantitativo de lâmpadas descartadas na UFPE;
5.1.5. A empresa contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade
na execução dos serviços:
5.1.5.1.
A Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010
trata-se de Instrumento Legal que dispõe os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
regulamentando, tardiamente, o exigido pelo artigo 3º da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993. As práticas de sustentabilidade a serem exigidas
em editais licitatórios para a contratação de serviços, como no presente
caso, são as previstas no artigo 6º da referida IN. Ressalte-se, no
entanto, que se trata de uma lista exemplificativa, não exaustiva, o que
implica dizer que outras práticas podem ser previstas neste Termo de
Referência, desde que guarde pertinência com o objeto a ser licitado e
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esteja em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
5.1.5.2.
A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos em alteração à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1988. Sujeita à observância da lei “pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração
de resíduos sólidos...” (art. 1º, § 1º). Apresenta como um dos seus
objetivos:
Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
[...]
XI a “prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.
5.1.5.3.
Especificamente para a contratação em tela, deve-se observar o
preconizado pelo art. 33, que dispõe que “são obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos
após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de”:
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista.
5.1.5.4.
Devem ser observados os critérios abaixo, previstos no artigo 4º, do
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012:
I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
5.1.5.5.
Os critérios de sustentabilidade apresentados neste item devem
constar como obrigações da contratada, sendo passível de sanção a sua
inobservância.
5.1.6.O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura
pelas partes.
5.1.7.Não há necessidade de transação contratual, inclusive, tendo em vista que
atualmente não há nenhuma empresa prestando os referidos serviços à UFPE;
5.1.8.As soluções de mercado estão identificadas no estudo preliminar, conforme item
03 deste termo.
5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a
prestação do serviço.
5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas nos itens 10 e 11 deste TR.
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às
16 horas.
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendose até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
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6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.
6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CDROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações
relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua
proposta.
6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços
decorrentes.
6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
7.1.1.A especificação dos serviços de coleta, transporte, descontaminação
(tratamento) e destinação final de lâmpadas inservíveis está descrita no ANEXO
I deste termo de referência.
7.1.2.O desenvolvimento dos serviços deverá obedecer às normas internas da UFPE,
atender às normas técnicas da ABNT, utilizar mão-de-obra especializada e
atender as especificações do ANEXO I.
7.1.3.A execução dos serviços contratados nas condições estabelecidas no contrato e
na OS, deve ser iniciada em até cinco dias úteis, contados do recebimento da
OS (ANEXO II);
7.1.4.A execução dos serviços será em horário diurno, das 8h00 às 17h00, de
segunda à sexta-feira, obrigatoriamente precedida do recebimento da Ordem de
Serviço (OS) sob a orientação e acompanhamento da fiscalização da UFPE,
que atestará a prestação dos serviços para fins de pagamento.
7.1.5.Mediante acerto prévio entre a contratada e a fiscalização, os serviços poderão
ser executados em finais de semana e/ou feriados, sem que implique quaisquer
acréscimos no preço contratado.
7.1.6.A medição dos serviços será feita pela fiscalização vinculadas a cada ordem de
serviços emitida.
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8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

8.1. A Gestão e a Fiscalização do contrato serão indicadas por portaria;
8.2. A Gestão do Contrato na UFPE ficará a cargo da Diretoria de Gestão Ambiental, pela
servidora Edgleicy Maria Silva de Lima, SIAPE 2175397, CPF 072.591.004-60, e-mail
edgleicy.lima@hotmail.com. O servidor Luiz Carlos dos P. Serpa Alfino, SIPAE 1134317,
CPF 463.912.314-00 email: luiz.alfino@ufpe.br será o Gestor Substituto.
8.2.1.
Caberá ao Gestor:
a. Solicitar à contratada ou a seu preposto, ou obter da Administração, tempestivamente, todas
as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;
b. Adotar registro documental de ocorrências de todas as não conformidades ao contrato,
detectadas pela Fiscalização, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de
1993;
c. Exigir da Contratada a correção das falhas verificadas, bem como a substituição de
profissionais cuja conduta ou desempenho mostrem-se insatisfatórios;
d. Recomendar a aplicação das sanções contratuais que se tornarem cabíveis, pelo
desatendimento ou descumprimento pela contratada das obrigações contratuais;
e. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em
especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;
f. Solicitar, se julgar necessário, assessoramento técnico, contábil e jurídico no intuito de garantir
o cumprimento do objeto contratado;
g. Liberação da fatura (nota fiscal) para pagamento após o ateste da fiscalização e de
conferência contábil;
h. A gestão será exercida no interesse da UFPE e não exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, salvo se,
quando destes for apurado ação ou omissão funcional, na forma e para os efeitos legais;
i. Caberá a cada CONTRATANTE aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as
penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais.
8.3. O acompanhamento técnico dos serviços e a fiscalização de sua execução ficará a cargo do
seguinte servidor: Antônio Pedro da Silva, SIAPE: 1133682, CPF 405.231.524-34, e-mail
antoniosilvaufpe@gmail. O servidor Sebastião Soares de Oliveira, SIAPE 1133679, CPF
695.908.188-20, email: dga.s.infra@ufpe.br será o Fiscal Substituto.

8.3.1.

Caberá à Fiscalização:

a. Acompanhar a execução dos serviços definidos na Ordem de Serviços (ANEXO II), conforme
condições técnicas contidas neste termo;
b. Atestar a fatura (nota fiscal) após a medição e controle da qualidade dos serviços de acordo
com as condições estipuladas neste Termo;
c. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e
comunicar ao Gestor do contrato.
d. Comunicar ao Gestor do contrato quaisquer irregularidades do ponto de vista operacional
durante a execução dos serviços contratados;
e. Registrar as não conformidades encontradas e encaminhá-las para o Gestor do contrato,
inclusive queixas dos usuários;
f. Conhecer os termos do contrato;
8.4. Será adotado durante a vigência contratual, o Instrumento de Medição do Resultado (IMR),
Anexo III deste Termo, que será acompanhado pela equipe gestora do contrato, visando a
garantir a qualidade da prestação do serviço e respectiva adequação de pagamento.
8.5. A comunicação a ser mantida entre a contratada e os gestores e/ou fiscais deverá ocorrer por
meio dos e-mails constantes dos subitens 8.2 e 8.3 deste TR, bem como pelo telefone
(81)2126-8076.
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3.
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4.
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
9.5.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.
9.6.

Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
9.6.1.
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;
9.6.2.
direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
9.6.3.
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; e
9.6.4.
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.

9.7.
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;
9.8.

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.9.
Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
9.10.
Manter arquivada, junto ao processo administrativo ao qual estará vinculado este
termo, toda a documentação a ele referente.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1.
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em
sua proposta;
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10.2.
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;
10.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
10.4.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.5.
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
10.6.
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4)
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;l
10.7.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante;
10.8.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
10.9.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
10.10.
Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.
10.11.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
10.12.
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este
Termo de Referência, no prazo determinado.
10.13.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
10.14.
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.
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10.15.
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;
10.16.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.17.
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado
da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
10.18.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
10.19.
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.
10.20.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
10.21.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
10.22.
Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e
“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas,
logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
10.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos
gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.
10.23.
Realizar as coletas de lâmpadas inservíveis na Superintendência de Infraestrutura da
UFPE, conforme solicitação da Diretoria de Gestão Ambiental, através de Ordem de Serviço
(OS) emitida e transportá-las de acordo com a legislação vigente e as normas de segurança
estabelecidas pela ABNT, consistente na NBR ISSO 14001/04 (transporte de resíduos
perigosos), para descontaminação e destinação final.
10.24.
Observar o prescrito no Laudo Técnico do SEST (Anexo IV) para a execução dos
serviços.
10.25.
Executar os serviços através de profissionais capacitados para exercerem a sua
operação, devidamente uniformizados e identificados através de crachás, com fotografias
recentes, e provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’ s, conforme normas
e legislação em vigor, durante a execução dos serviços de acordo com Laudo Técnico para
licitação nº 004/2019 emitido pelo SEST – UFPE.
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10.26.
Atender à exigência legal da NR-9, apresentando ao SEST o PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais, conforme Lei nº 6514/77 e Portaria 3214/78, apresentando
as medidas de controle de riscos propostas.
10.27.
Atender à exigência legal da NR-7, apresentando ao SEST o PCMSO – Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme Lei nº 6514/77 e Portaria 3214/78.
10.28.
A CONTRATADA deverá observar os critérios de sustentabilidade previstos nos
subitens do item 5.1.5 deste termo de referência.
10.29.
A CONTRATADA deverá apresentar licença do órgão ambiental de sua sede para
tratamento de lâmpadas fluorescentes, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio,
compactas, incandescentes, LED e outras.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1.
É permitida a subcontratação parcial do objeto, concernente a alguma ou algumas
das etapas do processo, em virtude de sua complexidade, que inclui Coleta, transporte,
descontaminação (tratamento), reciclagem e destinação final de lâmpadas inservíveis do tipo
fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e outras usadas
e/ou queimadas descartadas no campus Recife da UFPE, visando ampliar o mercado de
possíveis prestadoras do serviço, nas seguintes condições:
11.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação
11.2.
A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.
11.3.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
11.4.
A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo
máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada;

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1.
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.

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por
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um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência.
13.3.
A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos
no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4.
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.
13.5.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.6.
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.7.
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
13.8.
A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo III,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
13.8.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
13.9.
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
13.10.
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.
13.11.
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.12.
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
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excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
13.13.
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
13.14.
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestação dos serviços.
13.15.
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
13.16.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.
14.2.
No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
14.3.
O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe
de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
14.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.
14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato
14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
14.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
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14.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
14.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do último.
14.3.2.2.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
provisório no dia do esgotamento do prazo.
14.4.
No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento provisório dos
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
14.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização.
14.5.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força
das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
14.6.
O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
14.7.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

15. DO PAGAMENTO
15.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
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15.2.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência
15.3.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.4.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
15.4.1. o prazo de validade;
15.4.2. a data da emissão;
15.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
15.4.4. o período de prestação dos serviços;
15.4.5. o valor a pagar; e
15.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
15.5.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
15.6.
Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
15.6.1. não produziu os resultados acordados;
15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
15.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
15.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
15.9.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, 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 contratante.
15.10.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.11.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
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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.
15.12.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
15.13.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua
situação junto ao SICAF.
15.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante.
15.14.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15.15.
É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
15.16.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

( 6 / 100 )
I = (TX)

I=

365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE
16.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
16.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se
o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
16.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
16.3.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
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16.4.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
16.5.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
16.6.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
16.7.
O reajuste será realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUÇÃO
17.1.
O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias
após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

17.2.
No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,
seguro-garantia ou fiança bancária.
17.2.1.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
17.2.2.
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
17.3.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP nº 5/2017.
17.4.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.4.1.
prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
17.4.2.
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
17.4.3.

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

17.4.4.
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
17.5.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
17.6.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
17.7.
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
17.8.
No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
17.9.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação.
17.10.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte)
dias úteis, contados da data em que for notificada.
17.11.
matéria.

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a

17.12.

Será considerada extinta a garantia:
17.12.1.
com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
17.12.2.
no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso
a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13.
O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
17.14.
A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
18.1.5. cometer fraude fiscal.
18.2.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
18.2.2. Multa de:
18.2.2.1.
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a
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incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
18.2.2.2.
0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
18.2.2.3.
0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
18.2.2.4.
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
18.2.2.5.
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato;
18.2.2.6.
as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com
o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
18.2.4.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.
18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
18.3.
As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
18.4.
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

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

2

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

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4

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

5

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

INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior
ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

5

Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

6

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência;

03

8

Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01
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9

Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

01

18.5.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
18.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
18.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº
9.784, de 1999.
18.7.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
18.8.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
18.9.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.10.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
18.11.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
18.12.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
18.13.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
19.1.
As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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19.2.
Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.
19.3.

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

a)

Certidão de Registro do licitante perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Química - CRQ, válida;
b)
Apresentar licença de coleta e transporte de resíduos Classe I, emitida pelo órgão
ambiental da sede da licitante;
c)
Apresentar licença para tratamento de lâmpadas fluorescentes tubulares ou não, luz
mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e outras, emitida pelo órgão ambiental da
sede da licitante;
d)
Apresentar Licença de Operação do licitante que contemple, na reciclagem de
lâmpadas, a recuperação do mercúrio em seu estado elementar;
e)
Apresentar comprovação de Licença de Operação para recuperação de mercúrio em
seu estado elementar;
f)
Apresentar cadastro Técnico Federal, para a atividade;
g)
Apresentar Alvará Sanitário;
h)
Apresentar Relatório de comercialização e transporte do mercúrio junto ao IBAMA;
i)
Apresentar Certificado de Regularidade junto ao IBAMA;
e)
Atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove(m) que a empresa licitante executou serviços e está apta para o
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantitativos com
o objeto licitado.
f)
Designação de Responsável Técnico, Engenheiro Químico, ou Engenheiro
Ambiental, ou Engenheiro Civil, ou Engenheiro Sanitarista, registrados no CREA, ou
profissional químico, registrado no CRQ, pertencente ao quadro permanente do licitante na
data prevista para a abertura do certame, acompanhada de Certidão(ões) de Acervo
Técnico, devidamente registrada(s) no CREA ou CRQ, por execução de serviço, para
empresa privada ou para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, de características semelhantes ao objeto
licitado
f.1)
a designação deverá ser firmada pelo representante legal do licitante;
f.2)
o(s) nome(s) do(s) profissional(is) designado(s) responsável(is) técnico(s) deve(m)
constar obrigatoriamente da certidão de registro da licitante perante o CREA ou CRQ. Em se
tratando de prestador de serviço apresentar o seu registro atualizado perante o CREA ou
CRQ, se for o caso;
f.3)
entende-se, para fins deste Instrumento, como pertencente ao quadro permanente:
i)
profissional disponível para acompanhamento do serviço objeto da licitação
(Acórdãos TCU 33/2011 e 2299/2011, ambos do Plenário);
ii)
prestador de serviços(Acórdão TCU 141/2008 – Plenário, DOU de 15/02/2008);
iii)
empregado;
iv)
sócio;
v)
diretor.
f.4) a comprovação de vinculação do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certidão(ões) de acervo
técnico, além do exigido no c.2, far-se-á por meio dos seguintes documentos:
a. Profissional disponível: Declaração de conhecimento do objeto licitado e
disponibilidade para acompanhamento dos serviços;
b. Prestador de serviços: contrato de prestação de serviços, conforme a legislação
civil comum;
c. Empregado: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
d. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente ou cadastro
no SICAF;
e. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada;
ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando
de sociedade anônima; ou, ainda, cadastro no SICAF.
g) Declaração formal assinada pelo representante legal da licitante, sob as penalidades da lei,
de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria para
quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças técnicas ou financeiras;
19.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
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19.4.1.
19.4.2.
19.5.
19.6.

Valor Global: R$ 182.700,00 (cento e oitenta e dois mil e setecentos reais)
Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.
O critério de julgamento da proposta é o menor preço do item.
As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
20.1.
O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo (subitem
21.4.1).
20.2.
Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de preços junto ao painel de preços públicos,
no qual foram identificados 2 orçamentos coerentes com o objeto a ser licitado. Bem como
por pesquisa de preços junto ao mercado, obtendo 1 orçamento da empresa ELLUS,
havendo, portanto, 3 valores para a formação de preço médio para a contratação, em
conformidade com o que preceitua a IN nº 03/2017, do MPOG.
21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

21.1.
Os recursos para atender às despesas decorrentes do certame são provenientes de
Programas de Trabalho n° 12364208020RK0026 – Funcionamento das Instituições Federais
Ensino Superior no Estado de Pernambuco; LOA 2019 – Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de
2019 - Publicada no DOU de 16.1.2019. Fonte de Recursos: Tesouro; Elemento de Despesa
33.90.39 alocados na Pró- Reitoria Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN.

22. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
22.1.
A execução dos serviços será iniciada a contar da assinatura do instrumento
contratual.

Recife, 05 de agosto de 2020

Manoel Heleno de Castro
SIAPE 1748801
Diretor de Gestão Ambiental
Daniela Lira Tavares
SIAPE 2085433
Coordenação Administrativa e Financeira

Aprovo este Termo:
___________________
Carlos Henrique Falcão
Superintendente de Infraestrutura
Autorizo a Licitação:
_____________________________
Magnífico Reitor Prof. Alfredo Gomes
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ANEXOS:

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: ESPECIFICAÇÕES E ROTINAS
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS)
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
LAUDO DO SEST (fls. 80/82)
ESTUDO PRELIMINAR (fls. 137/144)

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: ESPECIFICAÇÕES E ROTINAS.
Destinação Adequada para lâmpadas inservíveis, tubulares ou não.
A reciclagem é, atualmente, resposta mais segura e ambientalmente adequada para o
descarte de lâmpadas com vapor de mercúrio. O termo reciclagem de lâmpadas refere-se à
recuperação de alguns de seus materiais constituintes e a sua introdução nas indústrias ou
nas próprias fábricas de lâmpadas.
É fundamental salientar a necessidade do processo de descontaminação. Após esse
processo, cerca de 99% dos componentes das lâmpadas podem ser reciclados:
1.
Terminais de alumínio, pinos de latão e componentes ferro-metálicos:
aproveitados na siderurgia e indústria de fundição de alumínio.
2.
Vidro: utilizado na indústria de cerâmicas, empresas fabricantes de vernizes,
artesanatos e embalagens para produtos não alimentícios.
3.
Poeira fosforosa rica em mercúrio: reutilizada nas indústrias de tintas.
4.
Isolamento baquelítico: o único componente das lâmpadas que não é
reciclado. Está localizado nas extremidades da lâmpada.
1. Coleta e Armazenamento:
Por se tratar de resíduo perigoso, as lâmpadas, ao serem substituídas pelo prestador de
serviços da empresa de manutenção predial, devem ser armazenadas em local seco,
protegidas contra eventuais choques que possam provocar sua ruptura. Para tanto, devem
ser acondicionadas e armazenadas em container ou local específico para este fim.
Em nenhuma hipótese as lâmpadas devem ser quebradas para serem armazenadas, pois
essa operação é de risco para o operador e acarreta a contaminação do local. Também não
se deve "embutir" os pinos de contato elétrico para identificar as lâmpadas fluorescentes
inservíveis, prática condenada já que os orifícios resultantes nos soquetes das extremidades
da lâmpada permitem o vazamento do mercúrio para o ambiente. Caso as lâmpadas
quebrem no processo de substituição, os fragmentos devem ser colocados na respectiva
caixa e armazenadas juntos com as demais.
Outro ponto é que o armazenamento de lâmpadas inservíveis contendo mercúrio deve
atender, no mínimo, aos critérios e procedimentos fixados no Art. 3º. da Deliberação
MMA/CORI nº. 10, de 2 de outubro de 2014, como segue:
• deve ser instalado em local seco, coberto, cercado, sinalizado, sob piso impermeável;
• deve possuir sistema de contenção contra derramamentos e sistema de ventilação
apropriado, quando aplicável;
• os produtos e embalagens descartados só poderão ser retirados por responsável
designado para tal fim;
• os recipientes disponibilizados para coleta dos produtos e embalagens descartados
deverão garantir que não haja movimentação, quebra, ou desmonte destes durante o
descarte e o transporte primário, bem como impedir o seu contato direto com o ambiente
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externo; e
• os recipientes deverão ser sinalizados, identificados e conter instruções claras para o seu
uso.
2. Periodicidade da coleta
No Campus Recife, será realizada uma coleta inicial para remoção do passivo estocado no
abrigo temporário da SINFRA/UFPE com emissão de Ordem de Serviços (OS) específica.
As coletas subsequentes serão realizadas ao ser atingido em estoque nos abrigos
temporários, o quantitativo mínimo de: 4000 unidades.
3. Armazenamento e Acondicionamento
Para o adequado acondicionamento deste resíduo, o mesmo deve ser armazenado em
abrigo temporário (contêiner ou local específico para este fim), até a emissão da Ordem de
Serviços que resultará na coleta.
Na ocasião da coleta, o acondicionamento será de responsabilidade da contratada em
coletores específicos para tal finalidade, dotados de proteção contra impacto, garantido
segurança no transporte.
4. Transporte
O transporte de lâmpadas é de responsabilidade da empresa contratada. Os caminhões
transportadores deverão estar de acordo com as normas de segurança para o transporte de
resíduo perigoso, ou seja, equipados com sistema de exaustão e filtros de carvão ativo para
que, na eventual quebra de lâmpadas, o mercúrio seja capturado e impedido de sair para o
ambiente. Devem estar identificados de acordo com a legislação vigente.
5. Descontaminação
Os serviços contratados de descontaminação e destinação final adequada dos componentes
das lâmpadas inservíveis deverão ser realizados em locais adequados e durante a sua
execução observados critérios de sustentabilidade relativos à redução do consumo de água
e energia, bem como descarte ambientalmente corretos de efluentes, atendendo às
legislações vigentes.
6. Controle e acompanhamento da coleta
Cabe a Diretoria de Gestão Ambiental da SINFRA UFPE a responsabilidade de emitir
Ordem de Serviços (OS). Os serviços deverão ser acompanhados pelas respectivas
fiscalizações dos serviços contratados, observando se os prazos de coletas são cumpridos,
bem como a adequação de acondicionamento e transporte.
7. Destinação Final
A empresa contratada deverá emitir certificado em nome da UFPE, referente a
descontaminação e à destinação ambientalmente correta de todos os componentes das
lâmpadas inservíveis: reciclagem dos tipos de resíduos gerados no descarte de lâmpadas
fluorescentes de acordo com legislação vigente.
É importante salientar que a empresa a ser contratada, além de responsabilizar-se pelo
transporte, descontaminação e reciclagem das lâmpadas coletadas, deverá apresentar
documentos exigidos pela lei e autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a
UFPE de quaisquer responsabilidades pelo descumprimento das exigências legais.
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ANEXO II - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS)

•ORDEM
DE
SERVIÇO
Nº
____/20_____
CAMPUS:___________________________________
•EMPRESA:________________________________________________________________
___
OBJETO: Serviços de coleta, transporte, descontaminação e destinação final de lâmpadas
inteiras inservíveis – tipo fluorescente, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e
outras.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº
/20___.
ARP: Nº ______/20__.
Nota de Empenho nº
VALOR DA UNIDADE DE MEDIDA ( unidade): R$ ________ (_____________________).
QUANTIDADE DE LAMPADAS A SEREM RECOLHIDAS
Lâmpadas Inservíveis da UFPE
Descrição
Quantidade
Lâmpada Fluorescente Tubular e lâmpada mista
(vapor de mercúrio, vapor de sódio e outras),
sendo feita a retirada inicial do passivo estocado
de 50.000 mais duas retiradas de 4.000 que serão
coletadas no decorrer do contrato

Valor

VALOR DOS SERVIÇOS DESTA O.S: R$ ________ (_____________________)
Recife, ___ de _____________ de 20____
_________________________________
Gestor da ARP
Recebi em ____ de ________________ de 20___.
______________________________________
Nome da Empresa Contratada
Confirmação da Realização dos serviços: ___________________________________
Fiscal da Ata
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ANEXO III
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR
Processo referente à contratação de Serviços de Coleta, transporte,
descontaminação (tratamento), reciclagem e destinação final de
lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente tubulares ou não, luz mista,
vapor de mercúrio, vapor de sódio e outras usadas e/ou queimadas
descartadas no campus Recife da UFPE.
1.

DA DEFINIÇÃO

Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade
dos serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo,
forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual
não atendimento das metas estabelecidas.
1.1.

Este anexo é parte indissociável do Contrato firmado a partir do Edital
e de seus demais anexos.
1.2.

2.

DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

Os serviços da CONTRATADA serão avaliados por meio de dois
indicadores de qualidade:
2.1.

a) Prazo para atendimento das demandas; e,
b) Destinação final dos resíduos.
Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme
critérios apresentados nas tabelas abaixo.
2.2.

Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de
pontos de qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade
do indicador para a qualidade dos serviços.
2.2.1.

A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em
valores entre 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes respectivamente às
situações de serviço desprovido de qualidade e serviço com qualidade
elevada.
2.2.2.

As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios
e os mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade.
2.3.

INDICADOR 1 – PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
ITEM
Finalidade

DESCRIÇ
ÃO
Mensurar a efetividade do atendimento das demandas
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no prazo estabelecido nas Ordens de Serviço.
Meta a cumprir

Iniciar o recolhimento em até 24 horas após o
recebimento da Ordem de Serviço.

Instrumento de medição

Constatação do início do recolhimento dos resíduos

Forma de
acompanhamento

Pessoal. Pelo fiscal operacional do contrato através de
livro de registros.

Periodicidade

Por ordem de serviço, com aferição mensal do
resultado.

Mecanismo de Cálculo

Verificação da quantidade de ocorrências (dias de
atraso) registradas no mês de referência

Início de Vigência

A partir do início da prestação do serviço

Faixas de ajuste no
pagamento

Sem atraso = 50 Pontos
Atraso de 1 dia = 40 Pontos
Atraso de 2 dias = 30 Pontos
Atraso de 3 dias = 20 Pontos
Atraso de 4 dias = 10 Pontos
Atraso de 5 dias ou mais = 0 Pontos

Sanções

Ver item 3.2

Observações

INDICADOR 2 – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
ITEM

DESCRIÇ
ÃO

Finalidade

Cumprir a legislação ambiental

Meta a cumprir

Entrega dos certificados de destinação final à
Contratante.

Instrumento de medição

Certificados entregues à Contratante.

Forma de
acompanhamento

Pelo gestor do contrato através do recebimento dos
documentos.

Periodicidade

Conforme Ordem de Serviço

Mecanismo de Cálculo

Cotejo da quantidade de unidades descritas nas
Ordens de Serviço com a quantidade especificada nos
certificados de destinação final.
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Início de Vigência

A partir do início da prestação dos serviços.

Faixas de ajuste no
pagamento

Volume de m³ das Ordens de Serviço igual ao
certificado de destinação final = 50 Pontos
Volume de m³ das Ordens de Serviço diferente do
certificado de destinação final = 0 Pontos

Sanções

Ver item 3.2

Observações

O que se busca com esse indicador é obter da
Contratada o efetivo atendimento ao objeto da
contratação, bem como atender aos requisitos da
legislação ambiental.

3.

FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1 As

pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês
de referência, conforme métodos apresentados nas tabelas
acima.
3.1.1. A

aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará
em uma pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos,
correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador,
conforme fórmula abaixo:
Pontuação total do serviço =

Pontos “Indicador 1”+Pontos “Indicador 2”

3.2. Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem
ser ajustados pela pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula
apresentadas abaixo:
Faixas de pontuação de
qualidade da ordem de
serviço

Pagamento devido

De 90 a 100 pontos

100% do valor previsto

1,00

De 80 a 89 pontos

97% do valor previsto

0,97

De 70 a 79 pontos

95% do valor previsto

0,95

De 60 a 69 pontos

93% do valor previsto

0,93

De 50 a 59 pontos

90% do valor previsto

0,90
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Fator de Ajuste de nível de
serviço

Abaixo de 50 pontos

90% do valor previsto mais
multa

0,90 + Avaliar
necessidade de aplicação
de multa contratual

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)]

3.3. As avaliações abaixo de 50 pontos por três vezes ensejarão a rescisão do
contrato.
4.

CHECK LIST PARA A AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS
Indicador
1 – PRAZO PARA
ATENDIMENTO
DAS
DEMANDAS

2 – DESTINAÇÃO
FINAL DOS
RESÍDUOS

Critério (Faixas de
Pontuação)

Pontos

Sem atraso

50

Atraso de 1 dia

40

Atraso de 2 dias

30

Atraso de 3 dias

20

Atraso de 4 dias

10

Atraso de 5 dias ou
mais

0

Quantidade de
Lâmpadas das
Ordens de Serviço
igual ao certificado
de destinação final

50

Quantidade de
Lâmpadas das
Ordens de Serviço
diferente do
certificado de
destinação final

0

Pont
uaç
ão
Tota
l do
Serv
iço
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Avaliação

Recife,

de

de 20.....
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