
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS

            O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamentado pela Lei nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal por meio do Decreto nº 40.205/2019), Decretos Distritais nº 25.966/2005, 
26.851/2006, 33.598/2012, 36.520/2015, 39.103/2018 e alterações posteriores, 39.978/2019, Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017/MPOG, 
(recepcionada no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018), subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Distrital nº 4.611/2011 e Decreto Distrital nº 35.592/2014, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

            A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado pregoeiro, mediante a Portaria de 27 de janeiro de 
2020, publicada no DODF nº 28, de 10 de fevereiro de 2020, pág. 24, e será realizada por meio de Sistema Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, de 
acordo com a indicação abaixo:

            Processo SEI-GDF nº 00054-00039134/2020-83

            Tipo de licitação: Menor Preço

            Data de abertura: 28/09/2020

            Horário: 09h (horário de Brasília/DF)

            Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

            Código UASG: 926670

            Elemento de despesa: 3.3.90.39

            Recurso Orçamentário: 151 - FCDF

            Valor previsto para contratação: R$  6.041.804,01.

1.  DO OBJETO

1.1. Registro de preço de serviços de Empresa Especializada/Pessoa Jurídica para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DE ÁREAS 
HOSPITALARES E ASSEMELHADAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EPI'S, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) E MÃO DE OBRA, DAS 
UNIDADES DE SAÚDE INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – DSAP-PMDF , 
em conformidade com as especificações e condições constantes do termo de referência de que trata o Anexo I deste edital.

2. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br .

2.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá 
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. (Art. 23, §1º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

2.2.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e vincularão os 
participantes e a administração.  (Art. 23, §2º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019) 

2.3. Até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, na 
forma eletrônica, pelo endereço: dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br . (Art. 24 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

2.4. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação, cujas respostas serão divulgadas pelo sistema eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. (Art. 24, §1º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

2.5. Modificações no edital, no caso de acolhimento de impugnações ou esclarecimentos, serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação 
utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. (Art. 22 do Decreto nº 10.024/2019)

2.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro nos autos do processo. (Art. 24, §2º, 
do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão:

3.1.1. Referente aos itens 1 a 3 (AMPLA CONCORRÊNCIA).

3.1.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de atividade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos. 

3.1.1.1.1. Para os itens destinados à ampla concorrência, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento diferenciado 
e favorecido em licitações, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º, art. 3º da 
referida LC. 

3.2. Somente poderão participar desta licitação pessoa jurídica que esteja credenciada perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia (SLTI), por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br. (Art. 19, inciso I, do Decreto nº 
10.024/2019)

3.3. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

3.4. Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

3.4.1. Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais 
comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 
em comum.
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3.4.2. Pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de referência ou projeto executivo ou 
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado.

3.4.3. Pessoa jurídica declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e 
Distrital, bem como a que esteja punida com SUSPENSÃO do direito de licitar ou contratar no âmbito da Administração do Distrito Federal, nos termos do art. 87, 
inciso III, da Lei 8666/1993 (Parecer Jurídico SEI-GDF nº 373/2018 - PGDF/GAB/PRCON e Art. 2º, inciso III, do Decreto Distrital nº 26.851/2006) e Parecer nº 
618/2018- PGCONS/PGDF.

3.4.4. Pessoa Jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com o Distrito Federal, de que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002. (PARECER Nº 373/2018-
PRCON/PGDF)

3.4.5. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País.

3.4.6. Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, concurso de credores, 
liquidação, fusão, cisão ou incorporação.

3.4.7. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de constituição, pois não há complexidade no objeto e pessoas físicas não empresárias. 

3.4.8. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: 

I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação 
promovida pelo órgão ou entidade da administração pública distrital; ou

II - agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável 
pela realização da seleção ou licitação, conforme art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, alterado pelo Decreto nº 37.843/2016.

3.4.9. Direta ou indiretamente, o agente público ou dirigente que integre a Polícia Militar do Distrito Federal ou pregoeiro e sua equipe de 
apoio, responsáveis pela licitação.

3.4.9.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista do autor 
do termo de referência ou projeto, pessoa física ou jurídica, e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento de bens e 
serviços a estes necessários.

3.4.10. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.

3.4.11. Pessoa jurídica que utilize mão de obra infantil em qualquer fase produtiva do bem ou na prestação do serviço. (Lei Distrital nº 5.061 de 
08.03.2013)

3.5. Tendo em vista a necessidade de compatibilização e uniformidade dos itens que compõem a presente licitação, não haverá cota reservada para 
as entidades preferenciais, prevista no art. 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011, por ensejar prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, conforme 
justificativa circunstanciada contida no item 2.1.6 do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os interessados em participar deste pregão deverão credenciar-se previamente no SICAF, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde 
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade 
do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular (com reconhecimento de firma) e/ou público de procuração, que 
comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou 
assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.6.1. Será dispensada o reconhecimento de firma no instrumento particular com a confrontação da assinatura com aquela constante do documento de 
identidade do signatário. (Art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.726/2018)

4.6.1.1. Caso reste dúvida quanto a veracidade do documento de procuração, ou do de identificação, o pregoeiro poderá requisitar outros meios de prova.

4.7. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico realizado no 
www.comprasgovernamentais.gov.br, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma licitante.

5. DA PROPOSTA

5.1. Após a divulgação do edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecido para abertura da sessão pública. (Art. 26 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

5.1.1. A proposta deverá conter:

5.1.1.1. O preço unitário e total para cada subitem que compõe o item cotado, especificados no quadro constante do item 4 do Anexo I deste Edital, 
bem como o valor global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os tributos, taxas, materiais para 
execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste pregão.

5.1.1.2. A descrição detalhada do serviço e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas 
no www.comprasgovernamentais.gov.br, e as constantes deste edital, prevalecerão estas últimas.

5.1.2. Após a abertura da sessão pública não serão recebidas novas propostas e documentos de habilitação. (Art. 26, §1º, do Decreto Distrital nº 
10.024/2019)

5.1.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem devidamente regularizados no SICAF. (Art. 26, §2º, 
do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

5.2. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigidas neste edital. (Art. 26, §4º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)
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5.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação  e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, instituído pela Lei Complementar nº 
123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do referido artigo, para fazer jus aos benefícios previstos 
nessa lei. 

5.2.2. A falsidade da declaração prevista no item 5.2 e 5.2.1 sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. (Art. 26, § 5º, do Decreto Distrital nº 
10.024/2019)

5.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. (Art. 26, §6º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019).

5.4. A proposta e os documentos de habilitação apresentados pelo licitante nos termos do item 5.1, não serão utilizados para fins de ordem de 
classificação, que somente será definida na fase de lances. (Art. 26, §7º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

5.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 
pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lance. (Art. 26, §8º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019).

5.6. Documentos complementares serão solicitados nos termos do capítulo 11 deste edital.

5.7. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

5.8. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado.

5.9. O preço será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto nos itens 5.16.6.3 e 5.16.8.3.

5.10. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.

5.11. Qualquer declaração falsa apresentada sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

5.12. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste edital e seus anexos.

5.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.14. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

5.15. Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do preço proposto e 
aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.

5.16. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

5.16.1. A validade do Registro de Preços será de até 12 (doze) meses. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, contados da data de publicação no DODF, para assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo adjudicatário até o segundo dia útil após a convocação e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

5.16.1.1. A convocação se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informação - SEI-GDF, conforme item 14.2.1.

5.16.2. O não atendimento da convocação para assinar a ata, sem motivo devidamente justificado e aceito, faz incidir as sanções cabíveis na espécie, 
conforme regulado na legislação pertinente.

5.16.3. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover 
a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

5.16.4. O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF, 
não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

5.16.5. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital.

5.16.6. Durante o prazo de validade do registro de preços a PMDF não ficará obrigada a contratar o objeto deste pregão exclusivamente pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição/contratação quando julgar conveniente, desde que obedecida a 
legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

5.16.6.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a PMDF optar pela aquisição por 
meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.

5.16.6.2. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 
com aqueles registrados, sendo considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados 
pela PMDF.

5.16.6.3. Caso seja constatado que o preço registrado na ata é superior à média dos preços de mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.

5.16.6.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da ata deverá convocar os demais 
fornecedores, caso haja.

5.16.7. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá o cancelamento da ata.

5.16.8. DO PREÇO.

5.16.8.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a 
partir da data de apresentação da nota fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

5.16.8.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação.

5.16.8.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a revisão quando houver desequilíbrio da 
equação econômico-financeira inicial da ata, nos termos da legislação de regência.

5.16.9. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao 
quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para 
alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

5.16.9.1. Em razão da indivisibilidade dos itens dos serviços, razão pela qual eles estão reunidos no Grupo 1 da licitação, o mínimo proposto deverá ser o 
total descrito no Anexo I do Termo de Referência. (Art. 9º, inciso IV, do Decreto Distrital 39.103/2018).

5.17. Do Cadastro Reserva

5.17.1. Serão registrados na respectiva ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar o(s) objeto(s) com preços iguais ao do licitante 
vencedor, na sequência da classificação deste pregão eletrônico, para formação de cadastro de reserva, conforme art. 11, § 1º, do Decreto Distrital nº 
39.103/2018.

5.17.2. A convocação para a manifestação para compor o cadastro reserva ocorrerá por meio do portal www.comprasgovernamentais.gov.br, em 
momento anterior à homologação da licitação.

5.17.3. As empresas interessadas deverão se manifestar em campo próprio do sistema.
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5.17.3.1. A não manifestação no sistema, ou mesmo manifestações fora do campo próprio do portal www.comprasgovernamentais.gov.br, implicará na não 
participação no cadastro reserva.

5.17.4. Confirmada a participação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao valor do vencedor, e os documentos de 
habilitação, quando forem convocadas para fornecer o objeto registrado.

5.17.5. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da ata.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e horário, indicados no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, será realizada a abertura da sessão pública 
deste pregão, conduzida pelo pregoeiro.

6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do 
sistema eletrônico.

6.3. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

6.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo qualquer responsabilidade do provedor do sistema ou da PMDF por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (Art. 19, inciso III, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste edital.

7.1.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes. (Art. 
28, Parágrafo Único, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

7.1.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. (Art. 29 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Iniciada à fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.

8.2. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto (dependendo do caso concreto) ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença entre os lances, conforme item 8.6.1.4, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. (Art. 30, § 3º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a 
identificação do ofertante.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele recebido e registrado primeiro. (Art. 30, §4º, do Decreto Distrital nº 
10.024/2019)

8.5. Será adotado para o envio de lances no pregão o modo de disputa ABERTO/FECHADO (Art. 14, inciso III, do Decreto Distrital nº 10.024/2019):

8.5.1. No modo de disputa aberto/fechado os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme critério de 
julgamento (menor preço ou maior desconto). (Inciso II do Art. 31, Decreto nº 10.024/2019)

8.6. Do Modo de Disputa aberto/fechado:

8.6.1. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. (Art. 33 do Decreto nº 
10.024/2019)

8.6.2. Encerrado o prazo de quinze minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de dez 
minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. (Art. 33, §1º, do Decreto nº 10.024/2019)

8.6.2.1. Encerrado o prazo aleatório, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores 
até dez por cento superiores possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. (Art. 33, §2º, do 
Decreto nº 10.024/2019)

8.6.2.2. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8.6.2.1, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. (Art. 33, 
§3º, do Decreto nº 10.024/2019)

8.6.3. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. (§4º Art. 33, Decreto 
nº 10.024/2019)

8.6.3.1. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.6.2.1 e 8.6.2.2, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais 
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento 
deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 8.6.3. (Art. 33, §5º, do Decreto nº 10.024/2019)

8.6.4. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado 
pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do item 8.6.3.1. (§ 6º do Art. 33 do Decreto nº 10.024/2019)

8.7. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. (Art. 35 do Decreto Distrital nº 
10.024/2019)

8.9. Após a etapa de envio de lances, haverá aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, dando-se preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 36 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

8.10. Ultrapassada a fase de lances, e exclusivamente para os itens destinados à ampla concorrência, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
apresentada por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta dessas entidades na situação de empate, 
assim considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

8.10.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem 
classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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8.10.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras 
licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.10.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 
e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.10.4. Não poderá se beneficiar do tratamento favorecido e diferenciado previstos em lei, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica (Art. 3º, §4º, da 
Lei Complementar nº 123/2006):

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II - que seja filial, sucursal, agência ou representante no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento favorecido e 
diferenciado nos termos desta lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 
de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI - constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de 
seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;

X - constituída sob a forma de sociedade por ações;

XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (incluído 
pela Lei Complementar nº 147/2014)

8.11. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item anterior, proceder-se-á, em igualdade de condições, como critério de desempate a 
preferência sucessiva aos bens e serviços: (Art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993)

I - produzidos no País;

II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da previdência social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (Art. 36 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

8.12. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. (Art. 
37, Parágrafo Único, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

9. DA NEGOCIAÇÃO

9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro DEVERÁ encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.  (Art. 38 do 
Decreto Distrital nº 10.024/2019)

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. Encerrada a etapa de negociação, de que trata o Capítulo 11, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 
ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado neste edital, e verificará a habilitação do licitante. (Art. 39 do Decreto Distrital nº 
10.024/2019)

10.1.1. O pregoeiro solicitará ao licitante classificado em primeiro lugar o envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, no 
prazo mínimo de 2 (duas) horas, contados da solicitação, juntamente com os documentos complementares (planilhas, certificados, laudos) e comprovações 
solicitadas em anexo, se necessário, todos encaminhados via sistema eletrônico. (Art. 38, §2º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

10.1.2. A proposta inserida no sistema nos termos do item 10.1.1 deverá conter:

a) Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço completo, telefone, número do 
CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

b) O valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos todos os custos necessários, tais como: BDI e encargos 
sociais, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local indicado neste edital, nada 
mais sendo lícito pleitear a esse título;

c) As especificações dos serviços de forma a demonstrar que atendem as exigidas do Termo de Referência constante do Anexo I deste edital, e, em caso de 
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no www.comprasgovernamentais.gov.br e as constantes deste edital, prevalecerão estas 
últimas;

d) O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos 
estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á 
às sanções previstas neste edital.

10.3. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço global, observados os prazos máximos para 
fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste edital.

10.3.1. O pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores da PMDF, ou, ainda, de 
outros órgãos ou entidades, a fim de subsidiar sua decisão. (Art. 17, Parágrafo Único, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)
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10.3.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas a sanar erros, falhas ou subsidiar decisões, 
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. (Art. 47, Parágrafo Único, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

10.3.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ainda que 
estejam abaixo do valor de referência contido neste edital, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela 
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. (Decisão nº 2180/2017 - TCDF)

10.4. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que seja inferior ao custo de 
produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado, que poderá, 
também, ser precedido dos seguintes procedimentos:

I - Solicitação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

II - Apresentação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;

III - Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

IV - Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

V - Pesquisas junto aos órgãos públicos ou empresas privadas;

VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

X - estudos setoriais;

XI - consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços.

10.4.1. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior ao valor unitário e global estimado pela 
Administração para cada item ofertado.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1. Comprovação da habilitação jurídica:

a) Cédula de identidade do responsável legal pela pessoa jurídica.

b) Registro comercial, arquivado na junta comercial respectiva, no caso de empresa individual.

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.2.  Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e, também, de Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal ou do Distrito Federal da 
sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, 
expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br (art. 173 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal).

e) Certidão de Regularidade de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

f) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT. (Lei nº 12.440/2011).

11.1.3. Qualificação técnica:

a) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante forneceu material 
compatível com o objeto desta licitação;

b) Declaração de que a licitante possui ou instalará escritório no Distrito Federal, que deverá ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
contados da assinatura do contrato;

c) Comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três 
anos na execução de objeto semelhante ao presente certame, podendo ser apresentado mais de um atestado para comprovar o período.

11.1.4. Qualificação econômico-financeira:

a) Certidão Negativa de Falência, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 
últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, 
deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

b) Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei devidamente registrados, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

I - As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela junta comercial;

II - A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da 
aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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LG = -------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE

LC = -----------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL

SG = -----------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

III - As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio 
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado - que deverá recair sobre o montante dos itens (ou grupos) que pretenda concorrer -  constante 
do Anexo I.

11.1.4.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, será exigido: 

I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente 
(LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

II - Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis interiores e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

III - Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

IV - Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VI de que um doze avos dos 
contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido 
do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, observados os seguintes requisitos:

a) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

b) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% 
(dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

11.1.5. Outros documentos: (Art. 26, §4º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

I -  Declaração, em campo próprio no sistema, atestando que:

a) Sob as penas da Lei, que não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei, para microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa.

b) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexo, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 
no edital.

c) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores.

d) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

e) A proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 
2/2009 da SLTI/MP.

f) Não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto no art. 1º, incisos III e IV, e art. 5º, 
inciso III, da Constituição Federal.

g) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e que, se APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, atende às regras de acessibilidade previstas na 
legislação.

h) Sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

II - Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:

a) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012 (Anexo II);

b) Para fins do disposto no Decreto Distrital nº 39.860/2019, que dispõe sobre a proibição de participação, direta ou indiretamente, de licitação, 
contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos ou entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação. (Anexo III).

c) De que atende à previsão contida no Art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, mantendo o percentual de no mínimo cinco por cento e no 
máximo quinze por cento do quantitativo de trabalhadores contratados, para aprendizes, assim definidos em Lei, bem como os mantêm matriculados nos cursos 
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (exigível para as atividades cujas funções demandem formação profissional). (Anexo VII)

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

11.2.1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos. (Art. 43 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

11.2.1.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados nos termos do item 5.1. (Art. 43, §1º, 
do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

11.2.2. É assegurada à licitante que esteja com algum documento vencido, ou não inserido no SICAF, o direito de encaminhar esta documentação em 
plena validade, juntamente com os não contemplados e previsto neste edital, que deverá ser juntado ao sistema com a proposta, conforme estipulado no item 
5.1. (Art. 26, §2º, e Art. 43, §1º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

11.2.3. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se necessário, para verificar as condições de habilitação 
das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação.
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11.2.3.1. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de consulta via 
internet durante o julgamento da habilitação pelo pregoeiro, condicionado ao estipulado no item 11.2.3.

11.2.3.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

11.2.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista com alguma restrição, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. ( Art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123, alterado pela Lei 
Complementar nº 155/2016)

11.2.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital, e facultará ao pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.2.6. Os documentos necessários para a habilitação, envidados conforme item 5.1, poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por 
cartório competente, ou pela internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

11.2.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, inicialmente em 
tradução livre. (Art. 41 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

11.2.7.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro preços, os documentos de que trata o 
item 11.2.7 serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8660/2016, ou de outro que venha a 
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. (Art. 41, Parágrafo Único, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

11.2.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos neste edital e seus anexos.

11.2.9. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.2.10. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome 
da matriz e/ou em nome da filial.

11.2.11. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

11.2.12. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 
90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste pregão, exceto os documentos que se destinam a comprovação da qualificação econômico-financeira, 
referentes ao balanço patrimonial, e qualificação técnica.

11.2.13. O pregoeiro poderá, na fase de julgamento, promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, 
devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

11.2.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital e seus anexos, a licitante será 
inabilitada.

11.2.15. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

11.2.16. Será declarada a vencedora da licitação a que apresentar o menor preço global e atender a todas as exigências do edital.

11.2.17. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrado em ata e acessível aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. (Art. 47 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

11.2.17.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas a sanar erros, falhas ou subsidiar decisões, 
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. (Art. 47, Parágrafo Único, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

12. DO RECURSO

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer. (Art. 44 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo da recorrente.

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto a licitante declarada vencedora.

12.4. O recurso não acolhido pelo pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior.

12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6. Os autos do processo ficarão armazenados no Sistema Eletrônico de Informação - SEI-GDF, e poderão ter vistas franqueadas aos interessados 
mediante solicitação encaminhada via Sistema Comprasnet, ou pelo e-mail dsap.sspregoes@gmail.com e  dsap.sspregoes@pm.df.gov.br. (Decreto Distrital nº 
36.756/2015 c/c a Portaria SEPLAG nº 459/2016)

12.6.1. Para acesso aos autos via SEI-GDF, o interessado poderá ser cadastrado no sistema na condição de usuário externo, solicitado por meio do portal 
SEI-GDF (http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), ou receber a documentação digitalizada via e-mail ou por dispositivo de memória externa fornecido 
pelo interessado na Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, 
localizada na Área Especial 4 do Setor Policial Sul, Brasília/DF (Decreto nº 36.756/2015 c/c a Portaria SEPLAG nº 459/2016)

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Na ausência de recursos o pregoeiro adjudicará o objeto e encaminhará os autos do processo, devidamente instruídos, ao Chefe do Departamento 
de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, e proporá a homologação. (Art. 46 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da 
PMDF adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. (Art. 45 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

13.3. O objeto deste pregão será adjudicado por grupo, à licitante vencedora.

14. DO CONTRATO

14.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, de acordo com o item 11.1 do Termo de Referência a contar da data de sua assinatura, persistindo 
as obrigações decorrentes da garantia, quando houver (permitida a sua prorrogação na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993), sendo seu extrato publicado 
no DODF.
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14.2. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de 
recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

14.2.1. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo 
contratado durante a vigência contratual. (Art. 48, §1º, do Decreto nº 10.024/2019)

14.2.2. A empresa vencedora deverá providenciar o cadastro de usuário externo no Sistema Eletrônico de Informação, solicitado por meio do portal SEI-
GDF (http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), para fins de assinatura do contrato e/ou outros documentos. (Decreto nº 36.756/2015 c/c Portaria 
SEPLAG nº 459/2016).

14.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 3 (três) dias úteis contados a partir da disponibilização do documento para acesso externo via SEI-
GDF, conforme item 14.7.2, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

14.4. O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão Nº 01/2002 ou 04/2002, em conformidade com o Decreto 23.287/2002, do Distrito 
Federal que segue como Anexo V a este Edital, e terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura (permitida a sua prorrogação na forma do art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/1993).

14.5. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garantias:

I - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079/2004)

II - Seguro-garantia; ou,

III - Fiança bancária.

14.5.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Art. 56, § 2º, 
da Lei n.º 8.666/1993).

14.5.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu 
controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do art. 827 do 
Código Civil de 2002.

14.5.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora será liberada mediante pedido por escrito:

a) Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações 
contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da 
notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

c) Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais.

14.5.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste edital, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o 
Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho - NE emitida.

14.6. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando 
sê-lhes supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 8.666/1993 combinado com 
o art. 55, inciso XII, do mesmo diploma legal.

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro 
licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, conforme disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/2002, para, após a comprovação 
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da 
aplicação das sanções legais. (Art. 48, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019)

14.7.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades legalmente estabelecidas.

14.7.2. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 que não aceitarem a 
contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.8. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o art. 78 da Lei 8.666/1993, ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos 
termos deste Edital e da Lei 8.666/1993.

14.9. Constituem motivo para rescisão do contrato a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato.

14.10. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e 
Financeiras vigentes (Decreto nº 32.598, de 15/12/2010).

14.11. Será exigida da contratada a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei 6.112/2018, alterada pela Lei 
nº 6.176/2018 e pela Lei nº 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto nº 40.388/2020.

14.11.1. Para o cumprimento do disposto no item anterior, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

I - Relatório de Perfil, nos termos do Anexo VIII;

II - Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo IX.

14.12. O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase 
produtiva do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061/2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)

14.13. Constitui motivos para rescisão de contrato qualquer ato praticado pela contratada de conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)

I - discriminatório contra a mulher;

II - que incentive a violência contra a mulher;

III - que exponha a mulher a constrangimento;

IV - homofóbico;

V - que represente qualquer tipo de discriminação.

14.14. O contrato a ser firmado pode ser reajustado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua vigência, a partir da apresentação da proposta de preços e 
em conformidade com a legislação pertinente.

14.14.1. O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou 
setoriais, aplicados quando da execução de serviços não contínuos ou contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, desde a data prevista para 
apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela, aplicando-se o IPCA/IBGE.

14.14.1.1. Nas contratações em que o valor do contrato de serviços seja preponderantemente formado pelos custos de insumos, poderá ser adotado o 
reajuste em sentido estrito, adotando-se o IPCA/IBGE, observado o prazo mínimo de vigência contido no item 14.14. 
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14.15. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, disciplinada pela Instrução Normativa nº 05/2017- MPOG, deverá ser utilizada nas 
contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos 
orçamentos aos quais a proposta se referir.

14.15.1. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a 
vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

14.15.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da 
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos 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.

14.15.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas 
quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

14.15.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de 
custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

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

I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes 
do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos 
custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

14.15.6. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

14.15.7. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a 
variação de custos objeto da repactuação.

14.15.8. 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.

14.15.9. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a 
comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:

I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

II - as particularidades do contrato em vigência;

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;

IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

V - a disponibilidade orçamentária da Polícia Militar do Distrito Federal.

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

14.15.11. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.

14.15.12. O prazo máximo acima referido ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela 
contratante para a comprovação da variação dos custos.

14.15.13. A Polícia Militar do Distrito Federal poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.

14.15.14. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da 
prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

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

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

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

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato 
gerador, na forma de acordo, convenção 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.

14.15.16. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura 
existente.

14.15.17. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com 
base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

14.15.18. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a 
empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI, da Lei nº 
8.666/1993.

14.16. No caso de contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória e mensal de 
provisões trabalhistas serão realizadas nos termos da Lei Distrital nº 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.639/2013 e alterações posteriores.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no ato convocatório;

15.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem 
como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;

15.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações 
constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório;

15.4. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados destinados para a 
prestação dos serviços, assim como de efetivo pagamento dos respectivos trabalhos;

15.5. O não atendimento das determinações constantes da Lei nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administrativo para rescisão unilateral do 
contrato pela Administração Pública. (Lei Distrital nº 5.087/2013)

15.6. A contratada é obrigada a reservar o percentual de 2% das vagas de trabalho, destinadas ao cumprimento do contrato com a PMDF, para pessoas 
em situação de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983. (Lei Distrital nº 6.128/2018)

Page 10 of 71SEI/GDF - 46422607 - Edital de Licitação

02/09/2020https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orige...



15.7. Deverá comprovar, no ato da assinatura do contrato ou instrumento equivalente,  que fornece plano de saúde aos funcionários prestadores de 
serviço oriundo do contrato com a PMDF, nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012.

15.8. Constitui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (Anexo I) do presente edital.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada;

16.2. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 41, inciso II e § 3º do Dec. 32.598/2010.

16.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.

16.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço.

16.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar 
a execução do objeto contratado.

17. DO RECEBIMENTO

17.1. O objeto desta licitação será recebido por servidor, ou comissão nos casos de contratações com valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e 
seis mil reais), designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo, da seguinte forma:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado

b) Definitivamente até 60 (sessenta) dias, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e previstos neste 
edital e consequente aceitação.

17.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a nota fiscal para efeito de pagamento;

17.3. Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços, dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito e aceita pela Administração, 
sujeitar-se-á às penalidades impostas neste edital.

18. DO PAGAMENTO

18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, para a 
verificação da regularidade fiscal da Contratada:

a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(Decreto Federal nº 8.302/2014);

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF, devidamente atualizado 
(Lei nº 8.036/1990);

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT (Lei nº 12.440/2011).

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta pela Administração aos sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação, pela contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal, desde que o documento de cobrança 
esteja em condições de liquidação de pagamento.

18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento pela Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da 
obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA/IBGE.

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

18.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:

I - A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e

II - Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da garantia prestada, responderá o 
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.

18.6.  As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus 
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão 
apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767/2011, e alterações posteriores.

18.6.1. Ficam excluídas desta regra:

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública Federal;

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser 
movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos;

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório 
no âmbito deste ente federado.

18.7. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 e suas alterações.

18.8. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua nota fiscal a comprovação de que ele é optante do Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES.

18.9. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à contratada, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

18.10. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis.

18.11. Em caso de rejeição da nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de sua 
reapresentação.

Page 11 of 71SEI/GDF - 46422607 - Edital de Licitação

02/09/2020https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orige...



19. DAS SANÇÕES

19.1. De acordo com o estabelecido no Decreto Distrital nº 26.851/2006, e suas alterações (Anexo X).

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A PMDF poderá revogar este pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.

20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato e respectivamente a anulação da Ata de Registro de Preços - ARP.

20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé 
de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20.2. Será realizada pesquisa prévia junto a portais governamentais (SICAF - Sistema de Cadastramento de Fornecedores, Secretaria de Transparência e 
Controle – STC/GDF e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU - https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) para aferir a existência de algum registro 
impeditivo ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública.

20.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

20.4. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784/1999. (Art. 47 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

20.5. A critério do pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 2 (duas) horas contados a partir da solicitação no sistema eletrônico, para 
envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na PMDF.

20.7. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde 
que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

20.8. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. ( Art. 2º, §2º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

20.9. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, previamente justificadas pela Polícia Militar do Distrito Federal, 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993).

20.10. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Polícia Militar do Distrito Federal.

20.11. As súmulas dos contratos e dos aditivos pertinentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos ou pelas entidades 
da Administração Pública do Distrito Federal com particulares devem ser publicadas no Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490/2012 (Lei Distrital nº 
5.575/2015).

20.11.1. A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas pelo Poder Público.

20.11.2. Das súmulas dos contratos de que trata este item devem constar informações referentes ao valor, ao objeto, à finalidade, à duração e ao prazo de 
vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do fornecedor do produto, da obra ou do serviço.

20.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro.

20.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo pregoeiro, por meio do telefone: (61) 3190-8054.

20.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção pelo telefone 0800-6449060.

21. XXI – ANEXOS

21.1. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:

21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência.

21.1.2. ANEXO II - Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012).

21.1.3. ANEXO III - Declaração para fins do Decreto nº 39.860/2019 - que dispõe sobre a proibição de participação, direta ou indiretamente, de licitação, 
contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos ou entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.

21.1.4. ANEXO IV - Minuta Ata de Registro de Preços - ARP

21.1.5. ANEXO V - Minuta de Contrato.

21.1.6. ANEXO VI -  Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública 

21.1.7. ANEXO VII - De que atende à previsão contida no Art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

21.1.8. ANEXO VIII - Avaliação de Programa de Integridade - Relatório de Perfil

21.1.9. ANEXO IX - Avaliação de Programa de Integridade - Relatório de Conformidade

21.1.10. ANEXO X - Decreto DF nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

Ordenador de Despesas

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.  OBJETO
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1.1. Contratação de Empresa Especializada/Pessoa Jurídica, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DE ÁREAS HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EPI'S, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) E MÃO DE OBRA, DAS UNIDADES DE 
SAÚDE INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – DSAP-PMDF , conforme 
especificação e quantidades constantes do item 4 deste termo de referência, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do Decreto Distrital 
nº 39.103, de 6 de junho de 2018.

2. JUSTIFICATIVA

Os serviços contínuos de limpeza e conservação são necessários para a manutenção dos ambientes limpos nas áreas internas das dependências 
das áreas de saúde da PMDF, atendendo as condições de asseio e higiene apropriadas para que as atividades, possam ser realizadas de forma adequada. Dessa 
maneira, a contratação desses serviços de forma continuada torna-se indispensável. A contratação também se justifica pelo fato de não haver, no Quadro 
Permanente, funcionários para execução dos citados serviços.

2.1 A contratação do serviço se justifica tendo em vista as razões abaixo descritas, que fundamentam a necessidade e a quantidade do objeto:

2.1.1 DOS BENEFÍCIOS À CORPORAÇÃO: O serviço de limpeza, objeto deste termo de referência é básico e essencial a qualquer instituição que se 
presta a oferecer serviços de saúde. O benefício direto à corporação é evidente, no que tange ao controle de infecções hospitalares e ao oferecimento de 
condições sanitárias de excelência durante à prestação do atendimento médico, odontológico e veterinário. Tal controle é parte essencial do plano de 
gerenciamento de riscos que foi introduzido na prática, em 2015 pelo DSAP. Com isto, busca-se evitar as não conformidades causadas pela deficiência no 
processo de limpeza e desinfecção de ambientes clínicos e hospitalares. Um melhor controle dos riscos permitirá ao Departamento de Saúde e Assistência ao 
Pessoal melhorar a qualidade dos serviços por ele oferecidos à família policial militar, permitindo que, indiretamente, se obtenha certificação nível “1” junto à 
ONA – Organização Nacional de Acreditação que, por sua vez, faz parte da iniciativa estratégica 9.5.3 do Plano Diretor do DSAP – 2013.

2.1.2 DA ORIGEM DA DEMANDA: Conforme já foi citado acima, o serviço de limpeza médico-hospitalar é básico a qualquer instituição que ofereça 
serviços de saúde, a fim de controlar e minimizar a transmissão de infecções provenientes de outros pacientes atendidos. Este serviço de extrema importância, 
no entanto, não representa a atividade fim da PMDF, nem mesmo do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF. Assim, se faz necessária a 
contratação de empresa especializada nesses serviços, uma vez que não se dispõe de recursos materiais e humanos no quadro de pessoal da PMDF para sua 
realização. Com base nesta constatação, o DSAP constituiu uma comissão, a fim de preparar um termo de referência com o objetivo específico de contratar 
serviços de limpeza para as áreas hospitalares e assemelhadas que integram o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal – DSAP/PMDF. O documento de 
formalização desta comissão consta em anexo a este processo (doc. SEI nº 38952717). Comunicados da necessidade de nova contratação de serviços contínuos 
de limpeza de área hospitalares e assemelhadas, os Centros de Atendimento do DSAP - CMed, CPQV, CPSO, CO-PMDF, UNIDO's, UNAMPRO e o CMVet - emitiram 
seus Documentos de Oficialização de Demanda (DOD), a fim de embasar o trabalho desta Comissão na elaboração deste Termo de Referência (docs. SEI 
nº 38989337, 38995725 e 38999466).

2.1.3 DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS: O Plano de Gerenciamento de Riscos, do qual faz parte o presente termo de referência, foi parte 
integrante do Objetivo Estratégico 9 do Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF (PDSAP – 2019) de "Promover a melhoria da 
saúde  do  efetivo  da  PMDF  e  seus  dependentes  e  pensionistas" que, por sua vez, é congruente com a estratégia 3.5 do Plano Estratégico 2011-2022 da 
corporação, onde é indicado que deve-se “desenvolver a melhoria da qualidade de vida e condições de  trabalho do efetivo da PMDF”. Espera-se que, com a 
aprovação deste termo de referência e a consequente contratação nele proposta, o respeito aos direitos humanos e o cientificismo, valores relacionados no 
Plano Estratégico da PMDF 2011-2022, sejam plenamente contemplados. Ao mesmo tempo, o Plano de Gerenciamento de Riscos, foi estruturado 
especificamente para minimizar não conformidades. Assim, vários importantes procedimentos foram planejados e executados previamente à elaboração deste 
termo de referência, todos eles, necessários para que a consequente contratação decorrente deste processo pudesse estar embasada fielmente à legislação 
vigente:

2.1.3.1 Formatação do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da PMDF (PGRSS-PMDF): As Diretorias do DSAP – DAM 
(Diretoria de Assistência Médica), DAP (Diretoria de Assistência ao Pessoal), DAO (Diretoria de Assistência Odontológica) – e o CMVet (Centro de Medicina 
Veterinária), foram convocadas a fim de que revisassem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos referentes às suas unidades de saúde, para que a 
então Comissão Permanente de Controle de Riscos do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (CPCR-DSAP/PMDF) 
– cópia da portaria de nomeação encontra-se em anexo a este processo (doc. SEI nº 39794153) – avaliasse, aprovasse e formatasse um Plano de Gerenciamento 
de Resíduos único para o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal. Este Plano, que é composto por documentos das áreas médica, odontológica e 
veterinária, será base para os procedimentos de recolhimento e manuseio do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde da PMDF, parte do serviço a ser 
desenvolvido pela empresa a ser contratada, e consta em anexo a este processo (docs. SEI nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686).

2.1.3.2 Levantamento das Áreas Hospitalares e Assemelhadas: As Diretorias do DSAP – DAM (Diretoria de Assistência Médica), DAP (Diretoria de 
Assistência ao Pessoal), DAO (Diretoria de Assistência Odontológica) – e o CMVet (Centro de Medicina Veterinária), foram consultadas, a fim de que informassem 
suas demandas de áreas hospitalares e assemelhadas das unidades de saúde em metros quadrados, que compõem os seus quadros. Em anexo a este processo, 
consta ata da reunião onde foram solicitadas estas informações (doc. SEI nº 39794348), e as devidas respostas através de planilhas de cada diretoria do DSAP 
(docs. SEI nº 39376657, 39376875 e 39377047);

2.1.3.3 Elaboração do “Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF”: A fim 
de embasar a metodologia a ser adotada pela empresa a ser contratada a partir deste termo de referência, assim como definir parâmetros e especificações de 
qualidade para produtos, uniformes, utensílios, EPI’s e equipamentos, foi elaborado o “Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação 
das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF”, que segue em anexo a este processo (doc. SEI nº 39368252). Este Manual aperfeiçoa as referências estabelecidas no 
capítulo II do Caderno de Logística 2014 - MPDG - Servicos Limpeza (doc. SEI nº 39372976), a fim de determinar uma rotina de procedimentos mais rigorosa e 
adaptada especificamente à áreas hospitalares e assemelhadas, conforme objeto deste Termo de Referência;

2.1.3.4 Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF): Em substituição À 
CPCR-DSAP/PMDF citada acima, a Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF) 
é responsável por criar normas, fiscalizar ações, minimizar e/ou eliminar riscos, através de um controle eficaz das não conformidades. Dentre estas e outras 
atribuições (vide doc. SEI nº 39794608), à SCPCR-DSAP cabe (re)avaliar e aprovar o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da PMDF (docs. SEI 
nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686) e, o Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do 
DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252).

2.1.3.5 Laudo Técnico de Determinação do Grau de Insalubridade das Áreas Hospitalares e Assemelhadas das Unidades de Saúde da PMDF: 
Através do Laudo Técnico (doc. SEI nº 39370271), o NEST/DSAP promoveu a vistoria das áreas hospitalares e assemelhadas das unidades de saúde da PMDF, a 
fim de se classificar o grau de insalubridade de cada área específica, assim como de se identificar eventuais áreas de periculosidade. Os graus de insalubridade de 
cada área foram fixados em planilha antes mesmo da coleta dos orçamentos junto às mais diversas empresas da área de limpeza.

2.1.3.6 Contratações Correlatas e/ou Interdependentes: Antes de elaborar o presente Termo de Referência, foi promovida uma consulta ao 
DLF/PMDF para verificar o objeto do Contrato nº 017/2016-PMDF entre a PMDF e a empresa Fortaleza, referente ao processo 054.001.163/2016 e ao PE 
07/2016 DSAP/PMDF a fim de comprovar a inexistência de duplicidade do objeto, ou seja, se a PMDF havia ou não promovido a contratação de serviços 
equivalentes ao objeto deste termo de referência. O Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719), em seu item 11, concluiu que não haverá duplicidade de 
contratação dos serviços de limpeza de áreas hospitalares e assemelhadas em relação a tal contrato. Por outro lado, tal contrato inclui em seu escopo apenas a 
limpeza de áreas internas (comuns), esquadrias e de algumas áreas externas, podendo, portanto, complementar o objeto deste Termo de Referência.

2.1.4 DA DEFINIÇÃO DAS ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMELHADAS: As áreas hospitalares e assemelhadas são, claramente, o objeto do presente 
Termo de Referência. Entretanto, a despeito do planejamento específico deste projeto, representado pelo Plano de Gerenciamento de Riscos já citado, uma 
situação precisa ser considerada: O Centro Odontológico da PMDF, interditado em janeiro de 2014, deverá ser reformado e ampliado a partir de 2020, cujo 
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cronograma físico-financeiro prevê uma duração de 18 meses para tal obra. Com isto, considerando-se que há a possibilidade do Centro Odontológico ser 
reaberto em 2021. Por isto, suas áreas serão incluídas no cálculo das áreas hospitalares e afins, conforme item 10 do Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 
39337719). Neste contexto, o Sistema de Registro de Preços será muito útil nesta situação, pois uma Ata possui a duração de 12 meses, o que pode contemplar 
tal edificação. Caso a obra do Centro Odontológico atrase, a contratação poderá ser feita de maneira parcial, mediante solicitação de compra específica para a 
área que estiver disponível para o atendimento ao público, que hoje se definem pelas Unidades Descentralizadas de Odontologia (UNIDO) e pelas Unidades 
Avançadas Móveis de Prevenção Odontológica (UNAMPRO). Da mesma forma, segundo o Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719), algumas áreas do 
Centro Médico que ainda estão inativas no momento. Alguns serviços precisam ser contratados, contratos de manutenção precisam ser executados e, 
equipamentos, mobiliários e recursos humanos serão necessários para que essas áreas funcionem adequadamente a fim de servir à família policial militar. Isto 
deve ser feito no decorrer do ano de 2020, para que estas áreas possam fazer parte do contrato a ser gerado a partir deste Termo de Referência. 
Independentemente disso, estas áreas foram previstas no item 4 deste Termo de Referência, o que poderá exigir contrações parceladas no decorrer da vigência 
da Ata de Registro de Preços.

2.1.5 DA NATUREZA DO SERVIÇO CONTINUADO: Conforme já foi elucidado acima, para que haja controle das infecções e dos riscos inerentes aos 
serviços médico-hospitalares oferecidos pelo DSAP/PMDF, é fundamental que a contratação dos serviços de limpeza, objeto deste termo de referência, seja de 
natureza continuada. É certo que, a interrupção de tais serviços, irá comprometer a continuidade das atividades das Unidades de Saúde do Departamento de 
Saúde e Assistência ao Pessoal, interferindo no atendimento da família policial militar.

2.1.6 DA FORMAÇÃO DE GRUPOS: Apesar do objeto deste Termo de Referência incluir a limpeza de diversas áreas hospitalares e assemelhadas 
(áreas clínicas) com fornecimento de insumos (materiais, utensílios, EPI's, uniformes e equipamentos) e mão de obra, não deverá haver a separação destes para 
fins de julgamento das propostas, devendo ser englobadas em um lote único, a fim de facilitar o controle da administração frente a execução dos serviços e o 
monitoramento do uso de insumos fornecidos por uma única empresa licitante vencedora. Com relação à possibilidade de subcontratação de parte do objeto, 
esta equipe de planejamento entende que, pelas características do objeto a ser contratado, deve ser vedada a possibilidade de subcontratação. Não foi 
verificado pela presente Comissão qual parcela poderia ser objeto de subcontratação. Assim, o serviço a ser contratado não se configura como uma série/gama 
de serviços especializados que poderiam ser objeto de subcontratação e não há como motivar e prever o interesse público em tal subdivisão. Em relação à 
dimensão do objeto a ser executado, esta Comissão entende que não se justifica a autorização para que empresas concorram em consórcio. O objeto não 
demanda conhecimento ou capacidade financeira incomum que justifique a participação de consórcios no certame.

2.1.7 DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: O Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719) realizado pela Comissão de Planejamento da 
Contratação de Serviços de limpeza de áreas Hospitalares e Assemelhadas, em seu item 13, declarou a viabilidade da contratação do objeto deste Termo de 
Referência.

2.1.8 DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA PMDF: De acordo com a Orientação para Contratações Sustentáveis da SPOA-SE/MF (Subsecretaria 
de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda) (doc. SEI nº 39369515), a Polícia Militar do Distrito Federal, perante a responsabilidade 
objetiva do Estado no que diz respeito à promoção do bem estar dos administrados e à preservação do meio ambiente de forma sistemática e contínua, 
implementa política de responsabilidade socioambiental que visa à melhoria da eficiência no uso racional dos recursos públicos e à inserção da variável 
socioambiental no seu ambiente de trabalho. Assim, este Termo de Referência está em sintonia com a Gestão Pública Sustentável, apresentando no item 
6.1.6 orientações à CONTRATADA, à equipe de gestão do futuro contrato e à Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - 
DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF).

2.1.9 DO MODO DE DISPUTA: Será adotado para o envio de lances na licitação derivada deste Termo de Referência, o modo de disputa "aberto e 
fechado".

2.1.9.1 A descrição pormenorizada das etapas da sessão pública desse modo de disputa, incluindo a duração e ações de cada uma delas, está 
prevista em edital padrão;

2.1.9.2 A escolha do modo de disputa aberto e fechado se justifica pelo fato de estar sendo comumente utilizado pela Administração Pública em 
licitações de serviço continuado, semelhantes ao objeto desta contratação, e de haver indicações de que tal modo de disputa contribui para minimizar os riscos 
de propostas inexequíveis;

2.1.9.3 A escolha do modo de disputa aberto e fechado se justifica, também, por se tratar, a presente contratação, de um serviço essencial de 
natureza continuada, cujo contrato poderá ser prorrogado por até sessenta meses. Na hipótese de ocorrer eventual interrupção, todo o atendimento de saúde 
da PMDF terá que ser suspenso, o que poderá acarretar consequências incalculáveis aos usuários do sistema de saúde. Assim, se a contratação derivada deste 
Termo de Referência for efetivada com base em valor de difícil sustentação (inexequível) para a empresa licitante vencedora, haverá risco de tal interrupção 
ocorrer, causando prejuízos ao serviço, aos pacientes e ao erário.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 DECRETO DISTRITAL Nº 39.103/2018: Convém que a Administração adote o procedimento licitatório para Registro de Preços com prazo de 12 
(doze) meses, nos termos do art. 3º, incisos II e IV do Decreto Distrital nº 39.103/2018. Tal procedimento se justifica porque apenas parte do Centro Médico 
estão em funcionamento, o que exigirá contratações parceladas, assim que forem ativadas novas áreas no decorrer do tempo. Além disso, como já foi explicado 
acima, o Centro Odontológico estará em reforma, podendo ou não ser reaberto durante o prazo de vigência da eventual Ata de Registro de Preços. Soma-se a 
isto, a situação de que algumas unidades odontológicas serão extintas, a partir da inauguração do Novo Centro Odontológico. Há, portanto, além de uma 
indefinição do quantitativo em metros quadrados das áreas a serem demandadas pela administração, a possibilidade de contratações parceladas. Tais situações 
são compatíveis às previstas nos incisos II e IV do art. 3º do Decreto Distrital nº 39.103/2018, in verbis:

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - (...) 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade 
de medida ou em regime de tarefa;

III - (...)

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração."

A contratação aqui proposta sob a forma de Sistema de Registro de Preços tem como objetivo, portanto, facilitar e dinamizar a aquisição de 
serviços que será feita aos poucos, de forma parcelada. Tal sistema permite ainda, agilizar o processo de contratação de serviços através da emissão de Ata de 
Registro de Preços.

3.2 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 - MPDG: O presente termo de referência baseia-se ainda na Instrução Normativa Nº 05, de 26 de maio de 
2017, atualizada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7 DE 20SET2018, onde ambas as partes – CONTRATANTE e CONTRATADA – deverão atendê-la, em sua íntegra, 
bem como, devem adaptar suas práticas às futuras atualizações.

3.3 NORMAS ANVISA e ABNT: A elaboração do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do 
DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252), baseou-se nas Normas Específicas de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção em ambiente de 
Estabelecimento de Assistência à Saúde, determinadas pela ANVISA através do seu “Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e 
Desinfecção de Superfícies”, além daquelas recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, relativas à coleta e recolhimento correto de resíduos 
produzidos em ambientes clínico-hospitalares, em especial as NBR 12807, NBR 12808, NBR 12809 e NBR 12810 (ABNT, 1993) e NBR 10.004 (ABNT, 1987) e NBR 
9191.
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3.4 NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 - MTE: Este termo de referência utilizou-se como amparo técnico legal, dentre outras referências já 
citadas, a Norma Regulamentadora nº 15, Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, referente a atividades e operações insalubres, e seu anexo 
nº 14, que relaciona as atividades que envolvem agentes biológicos, a fim de definir os parâmetros de insalubridade relacionados ao serviço a ser contratado.

3.5 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 - SINDISERVIÇOS (doc. SEI nº 39369001): Estipula as condições de trabalho de várias 
categorias profissionais, incluindo empregados em empresas de asseio, conservação, prestação de serviços e serviços terceirizáveis no Distrito Federal, dentre 
eles, Encarregado de Limpeza e Serventes, cuja mão de obra será necessária para atender a presente demanda.

3.6 LEI Nº 13.467 - 13JUL2017: Nova Lei Trabalhista, também conhecida como Reforma Trabalhista, que alterou a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e a Lei de Trabalho Temporário (Lei n. 6019/74), introduzindo e modificando normas que regiam as relações de trabalho no Brasil.

3.7 DECRETO Nº 10.024/2019: Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

3.8 RESOLUÇÃO CONAMA nº 20/1994: Dispõe sobre a instituição do Selo Ruído de uso obrigatório para aparelhos eletrodomésticos que geram 
ruído no seu funcionamento. Na execução do objeto deste Termo de Referência, a empresa a  CONTRATADA deverá seguir as normas estabelecidas nesta 
resolução, pois utilizará vários equipamentos que produzem ruídos que podem apresentar risco aos seus funcionários.

3.9 INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MPOG nº 01/2010 & ORIENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA SPOA-SE/MF: Dispõe sobre os 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências. A contratação resultante do presente Termo de Referência deverá prever, no que couber, práticas de sustentabilidade, 
referente a serviços de Limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas, nos termos desta Instrução Normativa. Esta recomendação é reforçada através do Item II 
do Capítulo 6 da Orientação para Contratações Sustentáveis da SPOA-SE/MF (Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da 
Fazenda) (doc. SEI nº 39369515).

3.10 DECRETO GDF Nº 39.453 DE 14NOV2018 (doc. SEI nº 39584011): Regulamenta a Lei distrital nº 5.525, de 26 de agosto de 2015, que 
estabelece que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer que seja a modalidade de licitação, o valor a ser pago não seja superior à média de 
preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal.

3.11 PORTARIA GDF Nº 514 DE 16NOV2018 (doc. SEI nº 39584148): Regulamenta os procedimentos administrativos básicos para realização de 
pesquisa de preços na aquisição de bens e contratação de serviços em geral na forma do Decreto Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 2018 (doc. SEI 
nº 39584011).

3.12 LEI Nº 13.932, DE 11DEZ2019: Dentre outras questões, extingue a cobrança da contribuição de 10% (dez por cento) devida pelos 
empregadores em caso de despedida sem justa causa.

4. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Trata-se da contratação de Empresa Especializada/Pessoa Jurídica, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DE ÁREAS 
HOSPITALARES E ASSEMELHADAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EPI'S, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) E MÃO DE OBRA, DAS 
UNIDADES DE SAÚDE INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – DSAP-
PMDF , por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do Decreto Distrital nº 34.509, de 10 de julho de 2013.

4.1 O serviço aqui solicitado deverá estar em conformidade com as características e especificações técnicas descritas a seguir:

4.1.1 DOS PRINCÍPIOS GERAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR: 

Limpeza é o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de energia química, mecânica ou térmica em determinado período de tempo. 
Limpeza Hospitalar é o processo de higienização e conservação dos ambientes e desinfecção de superfícies das diversas áreas, promovendo a remoção de 
sujidades visíveis e do odor desagradável, mediante aplicação de energia química, mecânica ou térmica, em determinado período de tempo, a fim de diminuir a 
população microbiana e promover o bem estar dos pacientes, funcionários e demais pessoas que transitam nesses ambientes. Os serviços de limpeza e 
desinfecção procuram manter um ambiente agradável e seguro, baseado nas premissas de contribuir para evitar a propagação de infecção; controlar os vetores; 
manter o ambiente limpo e com boa aparência e; conservar equipamentos, mobiliários e as superfícies físicas da Instituição. As superfícies fixas e/ou móveis a 
serem limpas e/ou desinfetadas, incluem tetos, pisos, paredes, divisórias, portas, janelas, vidraças, persianas, batentes, corrimões, bancadas, grades, maçanetas, 
instalações sanitárias, elevadores, interruptores de luz, bebedouros, telefones, lixeiras, mobiliários em geral, geladeiras, equipamentos em geral, grades de ar 
condicionado e/ou exaustor, unidades móveis odontológicas e ambulâncias, localizadas em áreas de atendimento médico, odontológico e veterinário.

4.1.2 DAS ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: A limpeza em estabelecimentos de saúde 
segue quatro orientações básicas – Remoção de sujidades, Sistematização, Proteção do profissional de limpeza e Proteção do ambiente – todas elas melhor 
detalhadas nas páginas 10 a 13 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 
39368252).

4.1.3 DOS TIPOS DE LIMPEZA PRECONIZADOS: Apesar desse mesmo manual incluir o detalhamento dos tipos de limpeza preconizados a partir da 
contratação aqui proposta, apresenta-se a seguir, resumo dos mesmos:

4.1.3.1 LIMPEZA CONCORRENTE OU DIÁRIA: é o processo de limpeza diária, com a finalidade de remover a sujidade, promover a desinfecção de 
superfícies, repor o material de higiene e recolhimento dos resíduos.

4.1.3.2 LIMPEZA TERMINAL: é o processo de limpeza e/ou desinfecção de toda a área clínico-hospitalar, incluindo todas as superfícies, mobiliários 
e equipamentos, com a finalidade de remover a sujidade e diminuir a contaminação ambiental, abastecendo as unidades com material de higiene e será 
realizada sempre que se fizer necessária.

4.1.3.3 LIMPEZA PREPARATÓRIA: É a limpeza específica para salas cirúrgicas e deve ser feita se as salas estiverem a mais de 12 horas sem uso. Tem 
como objetivo principal a remoção das partículas depositadas em todas as superfícies do ambiente.

4.1.3.4 LIMPEZA DE ISOLAMENTO: É a limpeza que requer todo o material diferenciado e devidamente identificado por possuir maior chance de 
contaminação. Tem como objetivo interromper a via de transmissão dos microrganismos.

4.1.4 DAS ROTINAS E DA FREQUÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA PRECONIZADOS: As rotinas dos serviços de limpeza e higienização a 
serem seguidas, assim como a frequência dos tipos de limpeza preconizados estão amplamente detalhados nos itens 12 e 13, respectivamente, do  Manual de 
Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). Tal manual, portanto, é parte 
integrante da especificação dos serviços a serem contratados a partir deste termo de referência.

4.1.5 DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: A principal via de transmissão de infecção em unidades de saúde são as mãos dos profissionais de saúde e de 
limpeza. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à 
saúde. No item 17 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF” (doc. SEI nº 39368252), 
encontram-se orientações técnicas detalhadas, relacionadas às mais diversas formas de higiene das mãos.
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4.1.6 DOS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES: Da mesma forma que as rotinas, os métodos de limpeza de superfícies estão 
detalhados no item 10 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 
39368252), e resumem-se da seguinte forma:

4.1.6.1 LIMPEZA ÚMIDA: Consiste na utilização de água, como elemento principal da remoção da sujidade, podendo ser por processo manual ou 
mecânico.

4.1.6.2 LIMPEZA COM JATOS DE VAPOR DE ÁGUA: Trata-se de alternativa de inovação tecnológica por meio de limpeza realizada com 
equipamento com jatos de vapor d’água, saturada sob pressão, sendo destinada predominantemente para a limpeza terminal. Sua utilização será precedida de 
avaliação da CONTRATANTE das suas vantagens e desvantagens.

4.1.6.3 LIMPEZA MOLHADA: Consiste na utilização de água abundante, como elemento principal da remoção da sujidade, podendo ser manual ou 
mecânica, destinada principalmente para a limpeza terminal.

4.1.6.4 LIMPEZA SECA: Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira sem a utilização de água.

4.1.7 DAS TÉCNICAS DE DESINFECÇÃO: A desinfecção é o processo aplicado às superfícies inertes, que elimina microrganismos na forma 
vegetativa, não garantindo a eliminação total dos esporos bacterianos. Pode ser realizada por meio de processos químicos e físicos. A desinfecção consiste em: 

4.1.7.1 Retirar o excesso de carga contaminante com papel absorvente, utilizando-se de luvas apropriadas;

4.1.7.2 Expurgar o papel em sacos plástico de lixo;

4.1.7.3 Proceder à limpeza da superfície com água e sabão;

4.1.7.4 Aplicar, sobre a área afetada, desinfetante adequado, retirando-o com pano molhado, após o tempo recomendado. 

4.1.7.5 Adaptar a técnica acima, às recomendações do fabricante e do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação 
das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF” (doc. SEI nº 39368252).

4.1.8 DAS PECULIARIDADES DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: Com a grande exposição do 
cirurgião-dentista, de seus auxiliares e dos próprios pacientes a uma grande variedade de microrganismos oriundos de sangue e saliva, deve-se ter uma grande 
preocupação com a biossegurança. Entre um atendimento e outro, deve acontecer a desinfecção do ambiente do consultório e dos equipamentos odontológicos 
utilizados. Isto porque todas as partes do equipamento tocadas antes, durante e após o atendimento, ou mesmo atingidas pelo aerossol oriundo do spray 
ocasionado pelo uso de alta rotação, podem ser focos de infecção, como por exemplo, interruptor do refletor, comando da cadeira, seringa tríplice, sugador, 
micromotor, alta rotação e outras peças e equipamentos.

4.1.8.1 Para que a desinfecção aconteça de forma eficaz é necessário, inicialmente, que seja realizada a limpeza, que pode ser definida como 
sendo a remoção física dos detritos ou fluídos orgânicos coagulados (carga orgânica), das superfícies do consultório. Apenas esta remoção reduz muito a 
quantidade de microrganismos, pois eles ficam aderidos a matéria orgânica removida da boca do paciente através do sangue, saliva ou pela mão do profissional. 
O ambiente de trabalho deve ser limpo através de fricção com água e sabão. A frequência para a realização desse procedimento varia de acordo com a 
superfície, podendo ocorrer logo após sua utilização, além das três vezes ao dia preconizadas após cada período de trabalho no dia.

4.1.8.2 A desinfecção do equipamento e do ambiente odontológico consiste na esterilização química realizada através da utilização de produtos 
químicos com substâncias a base de fenóis sintéticos, álcool, hipoclorito de sódio ou quaternários de amônia, para logo, em seguida, atender o próximo paciente. 
É considerada apenas como coadjuvante dos procedimentos necessários à prevenção da infecção, não podendo ser enquadrada como substituta para as técnicas 
de esterilização. Isto ocorre porque nem todos os agentes químicos atuam eficazmente sobre todos os microrganismos e/ou não são adequados aos materiais 
que compõem o ambiente de um consultório odontológico.

4.1.8.3 Maiores detalhes sobre a metodologia de limpeza e desinfecção de equipamentos, superfícies de consultórios odontológicos estão 
descritos no item 12.1.19 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF   (doc. SEI nº 
39368252).

4.1.9 DAS PECULIARIDADES DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS: A limpeza dos aparelhos veterinários, apesar de 
semelhante a dos aparelhos médicos, deve ser precedida de comunicação ao enfermeiro veterinário de plantão ou ao Médico Veterinário de sobreaviso para que 
não atrapalhe o andamento do serviço. Maiores detalhes sobre a metodologia de limpeza e desinfecção de equipamentos veterinários estão descritos no item 
12.1.53 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252).

4.1.10 DA SELEÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES: A utilização de produtos, utensílios e equipamentos para a 
limpeza e desinfecção deverá atender as determinações da Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF 
(SCPCR-DSAP/PMDF), às recomendações dos órgãos públicos de saúde, à ANVISA e às especificidades apresentadas pelos fabricantes. E para a correta seleção de 
produtos de limpeza e desinfecção de superfícies deverão ser considerados os seguintes parâmetros:

4.1.10.1 QUANTO ÀS SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E AMBIENTES:

4.1.10.1.1 Natureza da superfície a ser limpa ou desinfetada e o seu comportamento perante o produto: Verificar a possibilidade de efeitos 
indesejáveis, analisando informações sobre ataque químico às superfícies (plásticos, borrachas, acrílicos) tais como a possibilidade de descoloração ou manchas;

4.1.10.1.2 Corrosibilidade da superfície a ser limpa;

4.1.10.1.3 Tipo e grau de sujidade;

4.1.10.1.4 Tipo de contaminação e a sua forma de eliminação (microrganismos envolvidos com ou sem matéria orgânica presente);

4.1.10.1.5 Qualidade da água;

4.1.10.1.6 Recursos e métodos de limpeza e desinfecção;

4.1.10.1.7 Tipos de máquinas e acessórios disponíveis;

4.1.10.1.8 Segurança na manipulação e uso de produtos de limpeza.

4.1.10.2 QUANTO AO TIPO DE GERMICIDA:

4.1.10.2.1 Tipo de agente químico e concentração preconizada pelo fabricante;

4.1.10.2.2 Princípio ativo;

4.1.10.2.3 Tempo de contato para ação;

4.1.10.2.4 Influência da luz, temperatura e pH;

4.1.10.2.5 Interação com íons;
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4.1.10.2.6 Toxicidade do produto;

4.1.10.2.7 Inativação ou não em presença de matéria orgânica;

4.1.10.2.8 Estabilidade frente às alterações de luz, calor, umidade e outros;

4.1.10.2.9 Prazo de validade para uso;

4.1.10.2.10 Condições para uso seguro;

4.1.10.2.11 Necessidade de retirar resíduos do desinfetante, após utilização;

4.1.10.2.12 Incompatibilidade: informações sobre agentes que podem afetar a eficácia ou a estabilidade do produto como: sabões, detergentes ou 
outros produtos químicos.

4.1.10.3 QUANTO AO CUSTO-BENEFÍCIO:

4.1.10.3.1 Custo do produto: deve ser determinado pelo produto pronto para uso, bem como, a quantidade gasta para produzir o efeito desejado;

4.1.10.3.2 Benefício: utilizar-se dos melhores produtos no mercado, a fim de respeitar os critérios especificados acima e produzir o melhor 
resultado possível.

4.1.10.4 Em situação de surto, epidemias, pandemias e presença de germes multirresistentes, a Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de 
Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF), seguindo as normas da ANVISA/MS, irá definir os produtos, materiais e equipamentos que 
deverão ser utilizados e orientar quanto à elaboração das rotinas de limpeza das Unidades de Saúde da PMDF. A empresa CONTRATADA através do seu preposto 
e as empresas fabricantes dos produtos, deverão elaborar juntamente com a SCPCR-DSAP essas rotinas.

4.1.11 DAS RECOMENDAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: A aquisição dos produtos utilizados na limpeza hospitalar deve seguir os 
requisitos básicos estabelecidos pela Legislação vigente As Empresas fabricantes dos produtos devem ter a autorização de funcionamento concedida pelo Órgão 
Sanitário das Unidades Federadas em que se localizam e manter critérios de qualificação, levando em consideração as ações ambientais preconizadas pela 
Legislação.

4.1.12 DOS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS PARA A DESINFECÇÃO:

4.1.12.1 GERMICIDAS: são agentes químicos que inibem ou destroem os microrganismos, podendo ou não destruir esporos. São classificados em: 
esterilizantes, desinfetantes e antissépticos. Na seleção dos germicidas há necessidade de considerar: a necessidade de seu uso e a avaliação dos produtos 
disponíveis no mercado (formulação, ação sobre patógenos, efeitos de alcalinidade ou acidez; incompatibilidade, corrosividade, efeitos tóxicos, susceptibilidade 
à inativações por matérias orgânicas, efeito cumulativo e/ou residual e custos).

4.1.12.2 DESINFETANTES: são agentes químicos capazes de destruir microrganismos na forma vegetativa, podendo destruir parcialmente os 
esporos, em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em: alto, médio ou baixo.

4.1.12.2.1 Hipoclorito de Sódio – atua como desinfetante devido ao cloro ativo. Para a desinfecção de equipamentos e superfícies contaminados 
com material biológico, utiliza-se soluções de hipoclorito de sódio de 1% de cloro ativo (10.000 ppm) estável. O uso de hipoclorito de sódio não é recomendado 
em metais e mármores, devido à sua ação corrosiva.

4.1.12.2.2 Cloro orgânico – o dicloroisocianurato de sódio age da mesma forma que o hipoclorito de sódio. Apresentado em pó e pode ser 
associado a tensoativos. Para a desinfecção de superfícies fixas é utilizado numa concentração de 3%.

4.1.12.2.3 Alcoóis – O mais utilizado é o álcool etílico, por possuir maior atividade germicida, menor custo e toxicidade. Para a desinfecção de 
superfícies recomenda-se a concentração de 77% volume/volume, que corresponde a 70% em peso/volume. O uso em acrílico, borrachas e tubos plásticos é 
contra indicado, pois podem danificá-los.

4.1.12.2.4 Quaternários de amônia – Importante na  eliminação de Mycobacterium bovis, laudo de atividade do produto diluído frente à 
Clostridium difficile na forma esporulada e germes multirresistentes inclusive VRE (Enterococcus faecium- ATCC 6569 VRE) e KPC (ATCC BAA 1705).

4.1.12.2.5 Peróxido de hidrogênio – importante bactericida, fungicida, virucida e tuberculicida.

4.1.12.3 DETERGENTES DE BAIXO NÍVEL (SANIFICANTES): são aqueles destituídos de ação tuberculicida, esporicida e virucida, devendo ter baixa 
toxicidade.

4.1.12.4 DETERGENTES: são substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de capacidade de emulsificar gorduras e manter resíduos em 
suspensão. São utilizados para limpeza de artigos e superfícies e para lavagem das mãos.

4.1.13 DOS PRODUTOS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: O uso de produtos de 
limpeza na área hospitalar é regulamentado pelo Ministério da Saúde, através das Portarias 15/88 e 113/93. Os produtos atualmente mais recomendados para 
os processos de limpeza hospitalar, que seguem as recomendações de escolha acima descritas e se baseiam em inúmeros trabalhos científicos, foram inseridos 
na lista de materiais constante da planilha modelo apresentada no doc. SEI nº 45833019, e estão devidamente descritos e especificados no item 14 do Manual 
de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252).  Além da descrição de produtos, 
tal manual contém ainda no seu item 14, informações sobre onde utilizar cada produto, sua ação e as orientações de uso.

4.1.14 DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA: A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os 
materiais, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços, nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços, além de ter o seguintes 
cuidados:

4.1.14.1 Os materiais, equipamentos e utensílios utilizados especificamente pelo Serviço de Limpeza fornecidos pela CONTRATADA devem ser 
devidamente identificados para evitar que sejam confundidos com materiais similares da CONTRATANTE.

4.1.14.2 A CONTRATADA deverá adquirir equipamentos e utensílios que sejam industriais/profissionais e não, domésticos.

4.1.14.3 Todos os equipamentos elétricos devem estar dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica. Devem ser 
utilizados equipamentos que reduzam o gasto de energia elétrica.

4.1.14.4 É preciso que se leve em conta o tamanho dos equipamentos em relação às áreas físicas das unidades de saúde da PMDF, bem como o 
ruído gerado por estes, a fim de que não ofereçam riscos à saúde ocupacional. Observar, portanto, a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 
nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.

4.1.14.5 A conduta adequada, por parte dos seus funcionários, na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios deve ser observada e exigida 
pela CONTRATADA, bem como, a devida higienização dos mesmos.
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4.1.14.6 Os equipamentos devem ser de fácil de manutenção e permitir reposição rápida de peças quando danificados. Todos os materiais, 
equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços devem estar em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos, em até 
24 (vinte e quatro) horas, pela CONTRATADA.

4.1.14.7 Todos os materiais (incluem-se os produtos citados no item anterior deste termo), utensílios e equipamentos que poderão ser utilizados 
no serviço de limpeza das Unidades de Saúde da PMDF foram inseridos na planilha modelo apresentada no doc. SEI nº 45833019 e estão devidamente 
especificados nos itens 14 e 15 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 
39368252).

4.1.14.8 Os custos com materiais, equipamentos e utensílios necessários na execução dos serviços ora licitados são apresentados nas planilhas de 
custos, conforme modelo apresentado no doc. SEI nº 45833019, as quais foram baseadas nos orçamentos de empresas de limpeza, constantes do doc. SEI nº 
39671112.

4.1.14.9 O quantitativo de materiais a ser consumido mensalmente, projetado na planilha modelo apresentada no doc. SEI nº 45833019 é 
estimado, podendo variar para mais ou para menos. A demanda mensal dos insumos será estabelecida pelo gestor do contrato que somente autorizará o 
pagamento do que for realmente utilizado. Assim, as planilhas apresentadas no modelo constante do doc. SEI nº 45833019 não são exaustivas, podendo haver a 
retirada ou a inclusão de insumos, que serão devidamente ressarcidos pela administração.

4.1.14.10 A memória de cálculo do quantitativo de Materiais, Utensílios e Equipamentos (depreciação e manutenção) apresentado nas planilhas 
de custos (vide modelo no doc. SEI nº 45833019), consta do item 3 do Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719).

4.1.15 DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS: 

4.1.15.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a realização de determinadas tarefas. São 
compostos de óculos, luvas grossas de borracha de cano longo, botas de borracha, avental impermeável ou não, máscara, gorro descartável, capa de chuva, 
cintos de segurança para janelas, vidros e outros.

4.1.15.2 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) - tem por finalidade a proteção coletiva durante a realização de determinadas tarefas. É 
composto de placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e outros.

4.1.15.3 A NR 32 sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde, modificada pela portaria n° 1.748/2011, estabelece diretrizes para 
elaboração, implantação de plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes com probabilidade de exposição a agentes biológicos, 
visando à proteção, segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde 
em geral. Assim, a CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as exigências relativas à segurança e medicina do trabalho, conforme legislação do Ministério do 
Trabalho e suas NR's, e demais legislações pertinentes, oferecendo a seus empregados as garantias e medidas indispensáveis de proteção, segurança e higiene 
do trabalho, mediante o uso de meios de proteção na execução dos serviços, tais como ferramentas, EPI’s e EPC’s.

4.1.15.4 O uso dos equipamentos de proteção é obrigação legal do profissional, devendo, a CONTRATADA, exigir e manter constante vigilância 
quanto ao seu uso.

4.1.15.5 A CONTRATADA deverá adquirir EPI’s com certificação de qualidade do Ministério do Trabalho, em perfeito estado de conservação e uso, 
para não colocar a saúde dos funcionários em risco.

4.1.15.6 Os EPI’s devem ser utilizados pelos profissionais, em procedimentos que possam provocar riscos à saúde, conforme as 
orientações/indicações da Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF) e do Setor de 
Biossegurança da CONTRATADA, considerando os critérios de precauções básicas.

4.1.15.7 As especificações dos equipamentos de proteção estão descritas, detalhadamente, no item 16 do Manual de Orientações Técnicas de 
Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252).

4.1.15.8 A relação dos equipamentos de proteção necessários para a contratação proposta neste termo, é apresentada na planilha modelo 
apresentada no doc. SEI nº 45833019.

4.1.15.9 Os custos com equipamentos de proteção necessários na execução dos serviços ora licitados são apresentados nas planilhas de custos, 
conforme modelo apresentado no doc. SEI nº 45833019, as quais foram baseadas nos orçamentos de empresas de limpeza, constantes do doc. SEI nº 39671112.

4.1.15.10 A memória de cálculo do quantitativo de EPI's e EPC's apresentado nas planilhas de custos (vide modelo no doc. SEI nº 45833019), 
consta do item 3 do Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719).

4.1.16 DA MANIPULAÇÃO DOS RESÍDUOS: O limite para a prestação do serviço de limpeza das unidades de saúde da PMDF é determinado pelo 
depósito dos resíduos (lixo) produzidos durante o atendimento dos pacientes, em conteiners externos às unidades de saúde. Para orientar o profissional de 
limpeza, foi elaborado o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da PMDF (docs. SEI nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686), que 
deve ser seguido de forma rigorosa. Além disto, o item 18 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do 
DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252), indica como deve ser feita a manipulação correta de tais resíduos.

4.1.17 DO PERFIL BÁSICO DO PROFISSIONAL DE LIMPEZA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: Os procedimentos de limpeza a serem adotados 
deverão observar a prática da boa técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle de infecção hospitalar. Assim, 
basicamente, os profissionais de limpeza deverão:

4.1.17.1 Estar habilitados para o uso de equipamentos específicos destinados à limpeza das áreas hospitalares e assemelhadas;

4.1.17.2 Durante o processo de limpeza, identificar e/ou sinalizar corredores e áreas de grande circulação, dividindo a área em local de livre 
trânsito e local impedido; 

4.1.17.3 Estar atentos em não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das atividades de trabalho;

4.1.17.4 Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive, quando realizados com a utilização de luvas;

4.1.17.5 Realizar a desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer área clínica antes dos procedimentos de limpeza;

4.1.17.6 Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos sujo/contaminado para o mais sujo/contaminado, de cima para baixo 
em movimento único, do fundo para a frente e de dentro para fora;

4.1.17.7 Realizar a coleta do lixo pelo menos, três vezes ao dia, ou quando o conteúdo ocupar 2/3 do volume total. O lixo deverá ser transportado 
em carro próprio, fechado, com tampa, lavável, com cantos arredondados e sem emendas na sua estrutura. O PGRSS-PMDF (docs. SEI nº 39366821, 39367058, 
39367304 e 39367686 ) indica, detalhadamente, a frequência correta e toda a metodologia a ser adotada pelos profissionais de limpeza;

4.1.17.8 Usar luvas, panos e baldes de cores padronizadas para cada procedimento e usar técnica de dois baldes sendo um com água e solução 
detergente/desinfetante, e outro com água para o enxágue, conforme detalhado pelo Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação 
das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252);

4.1.17.9 Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mop’s, esfregões, panos de limpeza, escovas, baldes, etc.) nas salas de utilidades 
indicadas pela Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF), diariamente, ou sempre que 
utilizados em locais contaminados;
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4.1.17.10 Portar “Equipamentos de Proteção Individual” (EPI), de acordo com o referenciado no item 16.1 do Manual de Orientações Técnicas de 
Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252).

4.1.18 DO PERFIL ESPECÍFICO E DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DE LIMPEZA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: A limpeza não é só uma 
atividade doméstica. Ela é considerada um componente fundamental na qualidade de qualquer serviço de saúde. A questão da higiene está intimamente ligada 
às pessoas e suas ações, pois, para a realização de qualquer processo de limpeza, mesmo aqueles automatizados, existem pessoas responsáveis pela sua 
ocorrência, de forma que o profissional de limpeza deve ser criteriosamente selecionado e permanentemente treinado e capacitado à execução de suas 
atividades. Assim, ao delimitarmos e descrevermos as atividades e responsabilidades inerentes a cada um dos serviços a serem contratados, torna-se factível um 
melhor acompanhamento de sua execução, bem como, da avaliação dos resultados esperados, permitindo aos Gestores e Fiscais da PMDF, acompanhar sua 
execução e, ao mesmo tempo, perceber desvios de qualidade/quantidade nos serviços, tornando mais claro os critérios de cobrança da Empresa CONTRATADA 
quanto à realização das atividades previstas no Contrato e, até mesmo, a mensuração da real necessidade do quantitativo alocado, em face da demanda. Para 
cada tipo de serviço, de acordo com suas características, foram definidos o perfil do profissional, a experiência requerida, as habilidades e os conhecimentos 
específicos, além, da graduação escolar daqueles que serão incumbidos da execução das tarefas, a fim de permitir à CONTRATADA valorar os serviços que serão 
prestados e aos Gestores e Fiscais da PMDF, o perfeito acompanhamento da execução contratual e a correta cobrança quanto à qualidade dos serviços 
prestados. O profissional deverá ter características e perfil que possam agregar valor às equipes de saúde e à qualidade dos serviços prestados dentro das 
Instituições de Saúde da PMDF. Com base nisso, o perfil dos ocupantes dos postos de serviço necessários para o cumprimento do objeto deste Termo de 
referência estão detalhadamente descritos no Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF 
(doc. SEI nº 39368252), e segue resumido abaixo da seguinte forma:

4.1.18.1 SERVENTE: Deve possuir experiência na manipulação e utilização de produtos químicos, diluições, matéria orgânica, materiais 
perfurocortantes e equipamentos de limpeza; Deve possuir, no mínimo, o Ensino Fundamental Completo e/ou experiência de 02 (dois) anos, comprovados em 
Carteira, devendo concluir o ensino mínimo exigido no prazo máximo de 02 (dois) anos, a contar de sua contratação. Por estar na linha de frente, e levando em 
consideração que tem contato com o paciente e a família, será exigida do profissional a discrição, postura e atitude, higiene pessoal, uso de uniforme e EPI’s.

4.1.18.2 ENCARREGADO: O Encarregado de Limpeza tem como função a fiscalização e coordenação dos Serventes, devendo acompanhar 
diariamente as atividades de limpeza, conservação e higienização que serão executados nas dependências das Unidades de Saúde da PMDF, possuindo 
responsabilidade administrativa junto à CONTRATANTE; Este profissional deverá ter concluído o Ensino médio e/ou possuir experiência mínima de 02 (dois) anos, 
comprovados em Carteira, devendo concluir o ensino mínimo exigido no prazo máximo de 02 (dois) anos, a contar de sua contratação. Os postos de Encarregado 
deverão dispor de equipamento de comunicação, de forma a agilizar e facilitar a comunicação com a Empresa.

4.1.18.3 PREPOSTO: A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração do DSAP/PMDF, durante o período de vigência do 
contrato, para representá-la administrativamente, 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; O preposto, uma vez indicado pela empresa e 
aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, para assinar, juntamente com o 
servidor designado para este fim, o “Termo de Abertura do Livro de Ocorrências”, destinado a registrar as principais ocorrências durante a execução do contrato, 
bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à implantação de postos e à execução do contrato, relativos à sua competência; O preposto deverá estar 
apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados. A empresa CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar 
as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. O preposto poderá ser 
representado por um dos encarregados, caso seja de interesse da CONTRATADA.

4.1.19 DOS UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA: De acordo com a IN 05/2017 - MPDG e suas alterações, a CONTRATADA deverá cuidar 
para que os profissionais indicados para a prestação dos serviços apresentem-se trajando uniformes sempre limpos fornecidos às suas expensas. O uniforme 
deve ser aprovado previamente pela unidade fiscalizadora do DSAP/PMDF e conter as seguintes características básicas:

SERVENTE Qtde. semestral

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

Camisa malha fria, com gola esporte, em gabardine, com emblema da empresa pintado. 2 peças

Meia em algodão, tipo soquete, par. 2 pares

Calçado: Tênis preto, em couro ou material resistente, impermeável, solado baixo e com amortecimento, com palmilha antibacteriana. 1 par

ENCARREGADO DE LIMPEZA Qtde. semestral

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

Camisa malha fria, com gola esporte, em gabardine, com emblema da empresa pintado. 2 peças

Meia em algodão, tipo soquete, par. 2 pares

Calçado: Sapato preto, em couro, solado baixo, sem salto e com amortecimento, com palmilha antibacteriana. 1 par

NOTAS

(1) O primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue antes do início dos serviços;

(2) Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da Administração e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às 
especificações indicadas nesse item;

(3) Poderá ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor e modelo, desde que mantidas as condições mínimas detalhadas 
de cada produto, mediante atesto da Administração;

(4) Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à Administração, no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar da entrega;

(5) O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho;

(6) A licitante vencedora não poderá exigir do funcionário o uniforme usado na entrega dos novos.  

Quadro 1: Uniforme dos Funcionários da Empresa CONTRATADA.

4.1.19.1 A memória de cálculo do quantitativo de Uniformes apresentado nas planilhas de custos (vide modelo no doc. SEI nº 45833019), consta 
do item 3 do Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719).
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4.1.20 DAS ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMELHADAS: Segundo o item 7, do anexo VI-B da in 05/2017 - MPDG, “as  áreas  hospitalares  serão 
divididas  em  administrativas  e  médico-hospitalares,  devendo  as  últimas  reportarem-se  aos  ambientes  cirúrgicos,  enfermarias,  ambulatórios,  laboratórios, 
farmácias e outros que requeiram assepsia similar, para execução dos serviços de limpeza e conservação”. Neste contexto, as áreas hospitalares e assemelhadas, 
podem ser classificadas, em relação ao risco de transmissão de infecções e de acordo com a relevância das atividades realizadas no local, da seguinte forma:

4.1.20.1 ÁREAS CRÍTICAS - São áreas que oferecem maiores riscos de transmissão de infecção, ou seja, áreas que realizam um grande número de 
procedimentos invasivos e/ou que possuem pacientes de alto risco, com sistema imunológico comprometido, ou ainda, aquelas áreas que por suas 
especificidades necessitam que seja minimizada a presença de microrganismos patogênicos, como: Centros Cirúrgicos e Obstétricos; Recuperação Pós-
anestésica; Central de Material Esterilizado (CME); Unidade de Terapia Intensiva (UTI); Unidade de Isolamento;  Pronto-Socorro (PS); Hemodinâmica; DML com 
tanque; Expurgo; Laboratórios;  Banco de Sangue; Sala de Procedimentos Invasivos ou para Pequenas Cirurgias; Lavanderia (área suja); Necrotério; Unidades de 
Moléstias Transmissíveis; Unidades de Transplantados; Diálise e Hemodiálise; Berçário; Unidades de Queimados e de Outros Pacientes Imunocomprometidos; 
Áreas de preparo e manipulação de alimentos e dietas (Cozinha e Lactário); Sala de Preparo de Nutrição Parenteral; Sala de Preparo de Quimioterapia; Farmácia 
de Manipulação e similares; Consultórios odontológicos.

4.1.20.2 ÁREAS SEMICRÍTICAS - São áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, 
como: Enfermarias em geral; Apartamentos de internação; Ambulatórios (com exceção dos Setores Críticos, onde ocorrem procedimentos invasivos); Banheiros; 
Posto de Enfermagem; Elevadores e corredores das alas de serviço.

4.1.20.3 ÁREAS NÃO CRÍTICAS - São todas as áreas hospitalares ocupadas ou não por pacientes e que oferecem risco mínimo de transmissão de 
infecção, como: Áreas Administrativas; Almoxarifados; Diretoria; Secretarias; Vestiários; Salas de Costura; Áreas limpas da Lavanderia; Refeitórios; Bibliotecas; 
Arquivos Médicos e similares.

Essa classificação apresentada visa facilitar o estabelecimento de rotinas e de metodologias de serviços de limpeza específicos para cada área, de 
acordo com seus riscos potenciais, auxiliando a definição de estratégias contra a transmissão de infecções, todas elas relacionadas no Manual de Orientações 
Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). Assim, quanto maior o risco e/ou mais crítico 
for o ambiente, mais frequente e criterioso será a metodologia a ser implantada nos serviços de limpeza oferecidos. É importante frisar que, independente da 
área ser crítica, semicrítica, ou não crítica, o risco de infecção aos profissionais de saúde e ao paciente está, principalmente, relacionado aos procedimentos 
realizados em um ambiente clínico/hospitalar. 

4.1.21 DAS OUTRAS ÁREAS: Outras áreas adjacentes às áreas hospitalares e assemelhadas (clínicas), são as áreas externas que, como o próprio 
nome já diz, estão situadas externamente às edificações: estacionamentos, pátios, passeios, calçadas, praças, telhados e calhas, entre outros. As 
esquadrias também são áreas adjacentes relevantes. No entanto, estas áreas já fazem parte do escopo do Contrato nº 017/2016-PMDF entre a PMDF e a 
empresa Fortaleza, não estando estas áreas, portanto, incluídas no objeto deste termo de referência. O presente termo de referência, possui, portanto, objeto 
diferente do contrato nº 017/2016-PMDF para que ocorra efetiva limpeza exclusiva das áreas hospitalares e assemelhadas, conforme descrito acima. A limpeza 
das demais áreas citadas acima, poderá ser proporcionada, de forma complementar, através de eventual termo aditivo ao contrato nº 017/2016-PMDF citado.

4.1.22 DA DETERMINAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE: De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15, Portaria nº 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das atividades e operações insalubres, tal qual o serviço a ser contratado a partir deste termo de 
referência, é necessária a definição prévia, através de laudo pericial de médico ou engenheiro do trabalho devidamente registrado junto ao Ministério do 
trabalho e emprego, do grau de insalubridade e/ou de periculosidade a que será submetido o profissional de limpeza quando da execução do serviço. 

4.1.22.1 Nos postos de serviços em unidades de saúde – Hospitais, Postos e Centros de Saúde, Laboratórios, Centros Radiológicos – deverá ser 
cotado o adicional de insalubridade a ser pago para os funcionários da limpeza, na forma da legislação aplicável – CLT e Laudo Pericial atestando as condições de 
trabalho insalubre;

4.1.22.2 O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, assegura a percepção de adicional de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), segundo se classifiquem nos graus 
máximo, médio e mínimo, respectivamente, conforme prevê o artigo nº 192 da CLT, com referência ao “adicional de insalubridade”. Assim, foi solicitado junto ao 
NEST/DSAP (doc. SEI nº 35857704), que fosse elaborado laudo técnico-pericial com o objetivo de estabelecer o grau de insalubridade e/ou de periculosidade das 
áreas clínicas das unidades de atendimento do DSAP/PMDF. As áreas não críticas, com ausência de agentes insalubres, pelo fato de se encontrarem anexas, 
adjacentes e/ou intimamente relacionadas às áreas com graus de insalubridade médio e/ou máximo, também exigirão cuidados especiais no processo de 
limpeza, tais como assepsia e desinfecção. Além disto, a partir das rotinas estabelecidas especificamente para a contratação proposta neste termo de referência, 
apresentadas no Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 
39368252), percebe-se que haverá exposição habitual do servente ou encarregado, funcionários da CONTRATADA, que irão submeter-se a circunstâncias 
insalubres por tempo igual ou superior à metade da sua jornada de trabalho mensal, situação esta compatível ao enquadramento do item II do artigo 9º 
da Orientação Normativa Nº 4 do MPDG de 14FEV2017 (doc. SEI nº 39371902). Assim, havendo tal habitualidade e, segundo o laudo técnico-
pericial constante do doc. SEI nº 39370271, as áreas não críticas das unidades de saúde da PMDF, para efeito de cálculo do adicional de insalubridade dos 
funcionários da CONTRATADA, serão consideradas como sendo de grau médio de insalubridade.

4.1.22.4 Adicionalmente a essa situação, algumas áreas do Centro Médico e do Centro de Veterinária (CVet) foram consideradas com grau máximo 
de insalubridade, ou seja, em que haverá exposição ou contato permanente com pacientes em isolamento de bloqueio e/ou com músculos, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos, dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas, detectadas pelo laudo técnico-pericial constante do doc. SEI nº 39370271. 
Neste contexto, é indicado, para estas áreas, que sejam designados serventes exclusivos, que serão unicamente responsáveis por elas e nenhuma outra, os quais 
terão direito ao adicional de 40% (quarenta por cento) sobre seu salário base. Com esta estratégia, apenas os serventes/funcionários da CONTRATADA 
designados de forma exclusiva para a limpeza dessas áreas de alto de grau de exposição a agentes biológicos insalubres é que serão expostos de maneira 
permanente a estes agentes, evitando-se a exposição dos demais serventes/funcionários da CONTRATADA. Esta situação é compatível ao enquadramento do 
item III do artigo 9º da Orientação Normativa Nº 4 do MPDG de 14FEV2017 (doc. SEI nº 39371902).

4.1.22.5 Os modelos de planilhas apresentados no doc. SEI nº 45833019, assim como as planilhas consolidadas (docs. SEI nº 39686718 e 
39736366), obtidas a partir dos orçamentos das empresas do setor (doc. SEI nº 39671112), seguiram a referência exposta nos itens 4.1.22.3 e 4.1.22.4, em 
relação à determinação do grau de insalubridade e definição do número de serventes.

4.1.22.6 A classificação quanto ao grau de insalubridade das áreas das unidades de saúde da PMDF, extraída do laudo técnico-
pericial constante do doc. SEI nº 39370271, está apresentada nos quadros 2, 3 e 4, que faz parte do item 4.1.23 deste termo.

4.1.22.7 É importante salientar que, o que define o grau de insalubridade de um ambiente não é a classificação da área – crítica, semicrítica, não 
crítica ou outras – e sim, a presença de agentes insalubres ou a proximidade de áreas que possuem tais agentes. No caso das unidades de saúde, são os agentes 
biológicos os mais atuantes nessa determinação.

4.1.22.8 Por fim, segundo o laudo técnico-pericial constante o doc. SEI nº 39370271, não foram detectadas no ambiente ocupacional, áreas que 
possam ser consideradas de periculosidade.

4.1.23 DA DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMELHADAS: O serviço de limpeza objeto deste termo de referência 
deverá ser executado nas dependências das Unidades de Saúde da PMDF, descritas e classificadas conforme quadros 2, 3 e 4 a seguir:

Contratação de Serviços Continuados de Limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas - PMDF - 2020
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DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ÁREA MÉDICA

UNIDADE DE SAÚDE LOCAL
CRÍTICA 

(M²)
SEMICRÍTICA 

(M²)
NÃO CRÍTICA 

(M²)
GRAU DE 

INSALUBRIDADE
ÁREA 

TOTAL (M²)

CENTRO MÉDICO – Setor 
Policial Sul

CENTRO CIRÚRGICO 542,00 0,00 0,00 Médio 542,00

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 
(CME)

445,00 0,00 0,00 Médio 445,00

UTI ADULTO 245,76 0,00 0,00 Máximo 245,76

HOSPITAL DIA / RECUPERAÇÃO (ANTIGA UTI 
INFANTIL)

191,10 0,00 0,00 Médio 191,10

SALA DE CURATIVOS 15,00 0,00 0,00 Médio 15,00

SALAS DE GRANDE EMERGÊNCIA (2) 36,00 0,00 0,00 Médio 36,00

QUARTOS DE ISOLAMENTO DA EMERGÊNCIA 
(4)

91,14 0,00 0,00 Máximo 91,14

ÁREAS DE EXPURGO 30,82 0,00 0,00 Médio 30,82

CONSULTÓRIOS DE GINECOLOGIA (2) 47,84 0,00 0,00 Médio 47,84

SALA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 
PEQUENAS CIRURGIAS (ANTIGA SALA DE 

HEMOTERAPIA)
180,00 0,00 0,00 Médio 180,00

NECROTÉRIO 35,00 0,00 0,00 Máximo 35,00

COZINHA/REFEITÓRIO 273,16 0,00 0,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
273,16

CONSULTÓRIOS MÉDICOS – EMERGÊNCIA E 
AMBULATÓRIO

0,00 1.032,00 0,00 Médio 1.032,00

SALA DE GESSO 0,00 40,22 0,00 Médio 40,22

FISIOTERAPIA 0,00 190,60 0,00 Médio 190,60

CENTRO DE IMAGEM 0,00 400,00 0,00 Médio 400,00

QUARTOS DE INTERNAÇÃO 0,00 1.039,00 0,00 Médio 1.039,00

ENFERMARIA DA EMERGÊNCIA 0,00 484,46 0,00 Médio 484,46

APARTAMENTOS DE ISOLAMENTO DE 
DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS (2)

19,40 0,00 0,00 Máximo 19,40

DEMAIS ÁREAS (RECEPÇÕES, CORREDORES, 
ETC.)

0,00 0,00 5.380,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
5.380,00

Áreas Totais – Centro Médico
110,54 0,00 0,00 Máximo 391,30

2041,68 3.186,28 5.380,00 Médio 10.327,20

CPSO , ANEXOS DO CMed e 
AMBULÂNCIAS – Setor 

Policial Sul

CPSO - JUNTA MÉDICA 0,00 451,00 0,00 Médio 451,00

ARQUIVO 0,00 0,00 660,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
660,00

APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 352,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
352,00

ANEXO 2 (ANTIGO LABORATÓRIO) 233,00 0,00 0,00 Médio 233,00

CENTRO DE DIAGNÓSTICO/RADIOLOGIA 
(SEM ÁREA DA ODONTO)

307,00 0,00 0,00 Médio 307,00

AMBULÂNCIAS UTE/UTI 63,00 0,00 0,00 Médio 63,00

Áreas Totais - CPSO , Anexos CMed e Ambulâncias 603,00 451,00 1.012,00 Médio 2.066,00

CPQV – Setor Policial Sul
GABINETE DO COMANDANTE 0,00 0,00 39,00

Ausência de 
Agentes Insalubres

39,00

BANHEIRO - GAB. COMANDANTE 0,00 0,00 9,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
9,00

ANTESSALA - GAB. COMANDANTE 0,00 0,00 9,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
9,00

CORREDOR 0,00 0,00 75,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
75,00
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GABINETE DO SUBCOMANDANTE 0,00 0,00 18,00 Ausência de 
Agentes Insalubres

18,00

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 36,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
36,00

SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 36,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
36,00

BANHEIROS MASC/FEM PAV. ADM. 0,00 0,00 8,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
8,00

P/4 0,00 0,00 39,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
39,00

DEPÓSITO P/4 0,00 0,00 10,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
10,00

BANHEIRO P/4 0,00 0,00 9,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
9,00

ALOJAMENTO OF/ST/SGT 0,00 0,00 72,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
72,00

BANHEIROS ALOJ. OF/ST/SGT 0,00 0,00 12,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
12,00

CORREDOR P/4 0,00 0,00 55,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
55,00

SEÇÃO DE PROJETOS 0,00 0,00 20,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
20,00

CONSULTÓRIO PSIQUIÁTRICO 0,00 20,00 0,00 Médio 20,00

BANHEIROS MASC/FEM PACIENTES 0,00 4,00 0,00 Médio 4,00

SEÇÃO BES 0,00 30,00 0,00 Médio 30,00

CONSULTÓRIOS/PSICOLOGIA(5) 0,00 60,00 0,00 Médio 60,00

CONSULTÓRIO TERAPIAS ALTERNATIVAS 0,00 20,00 0,00 Médio 20,00

CORREDOR/ESPERA PACIENTES 0,00 80,00 0,00 Médio 80,00

GARAGEM COBERTA 0,00 0,00 140,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
140,00

SALA DE REUNIÕES 0,00 0,00 56,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
56,00

ARQUIVO SALA DE REUNIÕES 0,00 0,00 9,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
9,00

AUDITÓRIO 0,00 112,00 0,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
112,00

ALOJ. DOS ACOMPANHADOS 0,00 35,00 0,00 Médio 35,00

COZINHA DOS ACOMPANHADOS 0,00 21,00 0,00 Médio 21,00

ALOJAMENTO CB/SD 0,00 0,00 45,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
45,00

CORREDOR/AUDITÓRIO 0,00 0,00 34,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
34,00

SALA DO PRADEQ 0,00 35,00 0,00 Médio 35,00

CONSULTÓRIOS PARA ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICOS(4)

0,00 100,00 0,00 Médio 100,00

SALA PRAEV 0,00 30,00 0,00 Médio 30,00

QUIOSQUE PARA REUNIÕES EM GRUPO - 
ACOMPANHADOS

0,00 31,00 0,00 Médio 31,00

BANHEIROS 0,00 40,00 0,00 Médio 40,00

CORREDOR PRAEV 0,00 36,00 0,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
36,00

COZINHA COLETIVA CASO 0,00 40,00 0,00
Ausência de 

Agentes Insalubres
40,00

BANHEIRO FEMININO 0,00 18,00 0,00 Médio 18,00
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Áreas Totais - CPQV 0,00 712,00 731,00 Médio 1.443,00

TOTAL ÁREA MÉDICA
2041,68 3186,28 5380,00 Máximo 391,30

2644,68 4349,28 7123,00 Médio 13.836,20

Quadro 2: Descrição e classificação das áreas hospitalares e assemelhadas - Medicina.

DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ÁREA ODONTOLÓGICA

UNIDADE DE SAÚDE LOCAL AMBIENTES
CRÍTICA 

(M²)
SEMICRÍTICA 

(M²)

NÃO 
CRÍTICA 

(M²)

GRAU DE 
INSALUBRIDADE

ÁREA 
TOTAL 
(M²)

UNIDADE DE ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO (ANEXO 1 - Cmed) – Setor 

Policial Sul

CONSULTÓRIO 1 14,17 0,00 0,00 Médio 14,17

CONSULTÓRIO 2 14,36 0,00 0,00 Médio 14,36

CONSULTÓRIO 3 17,06 0,00 0,00 Médio 17,06

CONSULTÓRIO 4 16,87 0,00 0,00 Médio 16,87

CONSULTÓRIO 5 16,91 0,00 0,00 Médio 16,91

CONSULTÓRIO 6 17,02 0,00 0,00 Médio 17,02

CONSULTÓRIO 7 - PRONTO 
ATENDIMENTO

9,12 0,00 0,00 Médio 9,12

CONSULTÓRIO 8 18,43 0,00 0,00 Médio 18,43

BANHEIRO - CONSULTÓRIO 8 0,00 2,32 0,00 Médio 2,32

CONSULTÓRIO 9/10 21,28 0,00 0,00 Médio 21,28

BANHEIRO - CONSULTÓRIOS 9/10 0,00 2,32 0,00 Médio 2,32

CORREDOR CONSULTÓRIOS 1 A 10 0,00 43,75 0,00 Médio 43,75

DML 0,00 9,12 0,00 Médio 9,12

GUARDA-VOLUMES 0,00 0,00 9,50
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

9,50

RECEPÇÃO 0,00 26,79 0,00 Médio 26,79

BANHEIRO - RECEPÇÃO 0,00 4,37 0,00 Médio 4,37

SAO 0,00 0,00 60,75
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

60,75

BANHEIRO - SAO 0,00 0,00 1,93
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

1,93

COPA 0,00 0,00 4,36
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

4,36

CORREDOR SAO - CME 0,00 43,75 0,00 Médio 43,75

Áreas Totais - UNIDADE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (ANEXO 1 - Cmed) 145,22 132,42 76,54 Médio 354,18

UNIDADE DE ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO (ANEXO 2 - Cmed) – Setor 

Policial Sul

CONSULTÓRIO 11 (ANEXO 2) 23,18 0,00 0,00 Médio 23,18

CME 31,46 0,00 0,00 Médio 31,46

BANHEIRO 3 0,00 7,84 0,00 Médio 7,84

VESTIÁRIO 0,00 0,00 10,64
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

10,64

Áreas Totais - UNIDADE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (ANEXO 2 - Cmed) 54,64 7,84 10,64 Médio 73,12

UNIDADE DE ATENDIMENTO DE 
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA (CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO - Anexo Cmed) – Setor 
Policial Sul

SALA DE LAUDOS 0,00 29,48 0,00 Médio 29,48

SALA DE TOMOGRAFIA 22,30 0,00 0,00 Médio 22,30

SALA RX PERIAPICAL 6,39 0,00 0,00 Médio 6,39

HALL/RX ODONTOLÓGICA 0,00 7,68 0,00 Médio 7,68

SALA PANORÂMICA 9,16 0,00 0,00 Médio 9,16
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Áreas Totais - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA (CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO - Anexo Cmed

37,85 37,16 0,00 Médio 75,01

Áreas Totais - UNIDADE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO e RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA (Anexos 1 e 2 do Cmed e Centro de Diagnóstico - Cmed)

237,71 177,42 87,18 Médio 502,31

UNIDADES MÓVEIS ODONTOLÓGICAS – 
Setor Policial Sul

UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA - 
UNAMPRO PREFIXO 453

47,64 17,52 0,00 Médio 65,16

UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA - 
UNAMPRO PREFIXO 454

47,64 17,52 0,00 Médio 65,16

Áreas Totais – UNAMPROS 95,28 35,04 0,00 Médio 130,32

NOVO CENTRO 
ODONTOLÓGICO DA 
POLÍCIA MILITAR DO 
DISTRITO FEDERAL

Outras Áreas

Outras Áreas (Recepções, Espera 
Geral, Escadas, Corredores, 

Lanchonete Interna, Elevadores, 
Circulação, Hall de Entrada - Auditório, 

Instalações)

0,00 0,00 1.315,13
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

1.315,13

Apoio 1

Sala - No-Break 0,00 0,00 2,73
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

2,73

Sala Quadro & Racks 0,00 0,00 3,37
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

3,37

DML Interna 1 0,00 2,75 0,00 Médio 2,75

Sala de Utilidades 1 0,00 3,26 0,00
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

3,26

Banheiros Térreo 1

Banheiro Feminino - Recepção - Térreo 0,00 9,66 0,00 Médio 9,66

Banheiro Mascuilino - Recepção - 
Térreo

0,00 9,46 0,00 Médio 9,46

Banheiro PNE - Recepção - Térreo 0,00 2,68 0,00 Médio 2,68

Banheiro Família - Recepção - Térreo 0,00 4,51 0,00 Médio 4,51

Administrativo 1

SAO - Seção de Arquivo Odontológico 0,00 0,00 31,20
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

31,20

Protocolo 0,00 0,00 5,46
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

5,46

Armamentos - Sala de Segurança das 
Instalações

0,00 0,00 4,93
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

4,93

Lanchonete - 
Funcionários

Copa 0,00 0,00 10,80
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

10,80

Atendimento e Distribuição 0,00 0,00 17,46
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

17,46

Almoxarifado 1

Distribuição/Dispensário de 
Medicamentos

0,00 13,10 0,00
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

13,10

Almoxarifado em si 0,00 81,54 0,00
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

81,54

Banheiro - Pessoal Externo 0,00 0,00 1,70
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

1,70

Central de Material 
Esterelizado - CME

Tratamento de àgua 0,00 3,81 0,00 Médio 3,81

Chefia 0,00 5,05 0,00 Médio 5,05

Vestiário 1 0,00 4,37 0,00 Médio 4,37

Vestiário 2 0,00 4,37 0,00 Médio 4,37

DML 1 0,00 1,63 0,00 Médio 1,63

Circulação 0,00 10,80 0,00 Médio 10,80
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Armazenamento e Distribuição 26,70 0,00 0,00 Médio 26,70

Esterilização/Equipamentos 36,00 0,00 0,00 Médio 36,00

Limpeza e Desinfecção 31,74 0,00 0,00 Médio 31,74

DML 2 0,00 1,65 0,00 Médio 1,65

Vestiário 3 0,00 5,75 0,00 Médio 5,75

Alojamento Praças

Hall 0,00 0,00 1,80
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

1,80

Banheiro PNE 0,00 0,00 2,78
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

2,78

Vestiário Feminino 0,00 0,00 10,70
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

10,70

Banheiro Feminino 0,00 0,00 16,80
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

16,80

Vestiário Masculino 0,00 0,00 9,40
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

9,40

Banheiro Masculino 0,00 0,00 16,72
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

16,72

Repouso 0,00 0,00 18,34
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

18,34

Alojamento Oficiais

Hall 0,00 0,00 1,80
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

1,80

Banheiro PNE 0,00 0,00 2,78
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

2,78

Vestiário Feminino 0,00 0,00 10,66
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

10,66

Banheiro Feminino 0,00 0,00 16,75
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

16,75

Vestiário Masculino 0,00 0,00 9,78
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

9,78

Banheiro Masculino 0,00 0,00 16,93
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

16,93

Repouso 0,00 0,00 21,78
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

21,78

Clínica de 
Imaginologia e 

Diagnóstico

Consultório-Estúdio Fotográfico 11,81 0,00 0,00 Médio 11,81

Sala de Radiografia Periapical, 
Interproximal e Oclusal – RX 1

7,19 0,00 0,00 Médio 7,19

Sala de Radiografia Periapical, 
Interproximal e Oclusal – RX 2

6,32 0,00 0,00 Médio 6,32

Sala de Radiografia Panorâmica e 
Cefalometria

6,02 0,00 0,00 Médio 6,02

Sala de Tomografia Odontológica 9,02 0,00 0,00 Médio 9,02

Sala de Comando 0,00 3,65 0,00 Médio 3,65

Sala de Laudos 0,00 3,92 0,00
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

3,92

0,00 17,70 0,00 17,70
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Área de Circulação Interna + Área de  
Processamento e Arquivamento de 

Imagens

Ausência de 
Agentes 

Insalubres

Clínica de 
Ortodontia

Consultório de Ortopedia Funcional e 
Ortodontia Preventiva e Interceptativa

12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Consultório de Ortodontia Corretiva 1 12,25 0,00 0,00 Médio 12,25

Consultório de Ortodontia Corretiva 2 12,16 0,00 0,00 Médio 12,16

Consultório de Ortodontia Corretiva 3 16,16 0,00 0,00 Médio 16,16

Consultório de Ortodontia Corretiva 4 12,24 0,00 0,00 Médio 12,24

Consultório de Moldagem e 
Montagem de Aparelhos

14,60 0,00 0,00 Médio 14,60

Clínica de 
Acolhimento Inicial

Entrevista - Prot. Manchester - 
Consultório de Classificação de Risco

12,29 0,00 0,00 Médio 12,29

Consultório de Atendimento de 
Urgência Pediátrica

12,16 0,00 0,00 Médio 12,16

Consultório de Atendimento de 
Urgência de Adultos 1

12,16 0,00 0,00 Médio 12,16

Consultório de Atendimento de 
Urgência de Adultos 2 - Complementar

12,25 0,00 0,00 Médio 12,25

Consultório de Auditoria e 
Autorizações

12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Consultório de Odontologia do 
Trabalho

12,19 0,00 0,00 Médio 12,19

Consultório de Triagem 1 12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Consultório de Triagem 2 12,14 0,00 0,00 Médio 12,14

Clínica de 
Atendimento 

Multidisciplinar 
Infantil

Sala de Teatro de Fantoches 0,00 21,95 0,00 Médio 21,95

Escovódromo 13,28 0,00 0,00 Médio 13,28

Espaço Temático 0,00 13,23 0,00 Médio 13,23

Consultório de Odontologia para 
Bebês

13,23 0,00 0,00 Médio 13,23

Consultório de Atendimento de 
Pacientes Especiais

13,26 0,00 0,00 Médio 13,26

Consultório de Odontopediatria 1 13,26 0,00 0,00 Médio 13,26

Consultório de Odontopediatria 2 13,26 0,00 0,00 Médio 13,26

Consultório de Odontopediatria 3 13,26 0,00 0,00 Médio 13,26

Consultório de Odontopediatria 4 13,26 0,00 0,00 Médio 13,26

Consultório de Psicopedagogia e 
Nutrição

13,26 0,00 0,00 Médio 13,26

Consultório de Fonoaudiologia 13,26 0,00 0,00 Médio 13,26

Playground 0,00 0,00 50,32
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

50,32

Espera - Odontopediatria 0,00 48,70 0,00 Médio 48,70

Clínica-Escola Clínica Principal com 8 Baias (inclui 
circulação interna)

116,35 0,00 0,00 Médio 116,35

Consultório com RX 10,36 0,00 0,00 Médio 10,36

CME - Lavagem 5,16 0,00 0,00 Médio 5,16

CME - Esterelização 5,87 0,00 0,00 Médio 5,87

Sala dos Professores 0,00 18,02 0,00
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

18,02

Depósito de Insumos, Distribuição e 
Arquivo

0,00 12,87 0,00 Médio 12,87
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Biblioteca 0,00 0,00 26,63 Ausência de 
Agentes 

Insalubres

26,63

Laboratório Pré-Clínico 0,00 43,50 0,00 Médio 43,50

Sala de Aula - Multiuso 0,00 0,00 32,23
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

32,23

Auditório 0,00 0,00 245,83
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

245,83

DML Interna 2 0,00 2,53 0,00 Médio 2,53

Sala de Utilidades 2 0,00 3,36 0,00
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

3,36

Banheiro Feminino 0,00 10,39 0,00 Médio 10,39

Banheiro Masculino 0,00 10,39 0,00 Médio 10,39

Banheiro PNE 0,00 3,37 0,00 Médio 3,37

Administração
Sala Diretor - DAO 0,00 0,00 21,27

Ausência de 
Agentes 

Insalubres
21,27

Banheiro Diretor DAO 0,00 0,00 1,54
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

1,54

Sala Chefe - CO 0,00 0,00 17,96
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

17,96

Banheiro Chefe CO 0,00 0,00 1,80
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

1,80

Recepção Direção 0,00 0,00 20,67
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

20,67

Sala de Reunião 0,00 0,00 23,60
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

23,60

Sala SubChefe 0,00 0,00 12,23
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

12,23

Sala Chefe SODE/Clínicas 0,00 0,00 12,25
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

12,25

Copa 0,00 0,00 11,78
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

11,78

Telemarketing 0,00 0,00 12,25
Ruído (LIMITE DE 

TOLERÂNCIA)
12,25

Sala SEO 0,00 0,00 12,23
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

12,23

Sala NEP 0,00 0,00 12,16
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

12,16

Sala SGO 0,00 0,00 12,23
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

12,23

Secretaria 0,00 0,00 26,93
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

26,93

Sala Sindicância 0,00 0,00 6,66
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

6,66

Sala Contratos 0,00 0,00 5,18 5,18
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Ausência de 
Agentes 

Insalubres

Banheiro Feminino 0,00 0,00 8,63 Médio 8,63

Banheiro Masculino 0,00 0,00 8,63 Médio 8,63

Banheiro PNE 0,00 0,00 2,75 Médio 2,75

Clínica de 
Dentística

Consultório de Dentística 1 12,19 0,00 0,00 Médio 12,19

Consultório de Dentística 2 12,22 0,00 0,00 Médio 12,22

Consultório de Dentística 3 12,14 0,00 0,00 Médio 12,14

Consultório de Dentística 4 12,14 0,00 0,00 Médio 12,14

Consultório de Dentística 5 12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Consultório de Dentística 6 12,19 0,00 0,00 Médio 12,19

Consultório de Laserterapia e 
Fisioterapia

12,25 0,00 0,00 Médio 12,25

Clínica de 
Endodontia

Consultório de Endodontia 1 12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Consultório de Endodontia 2 12,16 0,00 0,00 Médio 12,16

Consultório de Endodontia 3 12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Consultório de Endodontia 4 12,25 0,00 0,00 Médio 12,25

Consultório de Endodontia 5 12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Clínica de Prótese

Consultório de Odontogeriatria 12,19 0,00 0,00 Médio 12,19

Consultório de Prótese Maxilofacial 12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Consultório de Prótese Dentária 1 12,14 0,00 0,00 Médio 12,14

Consultório de Prótese Dentária 2 12,14 0,00 0,00 Médio 12,14

Consultório de Prótese Dentária 3 12,14 0,00 0,00 Médio 12,14

Consultório de Prótese Dentária 4 12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Laboratório de Prótese 15,22 0,00 0,00 Médio 15,22

Clínica de 
Periodontia e 

Implantodontia

Consultório de Peridontia e 
Implantodontia 1

12,25 0,00 0,00 Médio 12,25

Consultório de Peridontia e 
Implantodontia 2

12,16 0,00 0,00 Médio 12,16

Consultório de Peridontia e 
Implantodontia 3

12,16 0,00 0,00 Médio 12,16

Consultório de Peridontia e 
Implantodontia 4

12,25 0,00 0,00 Médio 12,25

Consultório de Saúde Coletiva 12,23 0,00 0,00 Médio 12,23

Banheiros 1º PISO 
1

Banheiro Feminino - Recepção - 1º 
Piso

0,00 9,46 0,00 Médio 9,46

Banheiro Mascuilino - Recepção - 1º 
Piso

0,00 9,65 0,00 Médio 9,65

Banheiro PNE - Recepção - 1º Piso 0,00 2,68 0,00 Médio 2,68

Banheiro Família - Recepção - 1º Piso 0,00 4,51 0,00 Médio 4,51

Clínica de Cirugia 
Bucomaxilofacial

Consultório Pré/Pós Cirúrgico 1 13,05 0,00 0,00 Médio 13,05

Consultório Pré/Pós Cirúrgico 2 12,32 0,00 0,00 Médio 12,32

Consultório Pré/Pós Cirúrgico 3 12,25 0,00 0,00 Médio 12,25

Balcão Externo para Orientação Pós-
Cirúrgica

0,00 6,34 0,00 Médio 6,34

Centro Cirúrgico Vestiário Feminino 1 0,00 8,18 0,00 Médio 8,18

Vestiário Masculino 1 0,00 8,18 0,00 Médio 8,18

Balcão Interno - Orientação Cirúrgica 0,00 9,07 0,00 Médio 9,07
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Recuperação e Posto de Observação 26,70 0,00 0,00 Médio 26,70

Corredor de Circulação Interna 55,01 0,00 0,00 Médio 55,01

Depósito de Material 0,00 1,92 0,00 Médio 1,92

DML 1 0,00 2,10 0,00 Médio 2,10

Sala de Utilidades 1 0,00 4,50 0,00 Médio 4,50

Sala Cirúrgica Bucomaxilofacial 1 19,57 0,00 0,00 Médio 19,57

Sala Cirúrgica Bucomaxilofacial 2 20,13 0,00 0,00 Médio 20,13

Sala Cirúrgica de Implantodontia 20,23 0,00 0,00 Médio 20,23

Sala Cirúrgica Bucomaxilofacial 3 20,25 0,00 0,00 Médio 20,25

Sala Cirúrgica para Trat. Pac. Especial 24,70 0,00 0,00 Médio 24,70

Vestiário Feminino 2 7,24 5,50 0,00 Médio 12,74

Vestiário Masculino 2 6,86 5,28 0,00 Médio 12,14

Depósito de Equipamentos 0,00 7,56 0,00 Médio 7,56

Sala de Estar Masculino 0,00 13,48 0,00 Médio 13,48

Banhiero Masculino Estar 0,00 2,62 0,00 Médio 2,62

Sala de Estar Feminino 0,00 13,50 0,00 Médio 13,50

Banheiro Estar Feminino 0,00 2,64 0,00 Médio 2,64

Apoio 2

Terraço 0,00 0,00 27,82
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

27,82

DML 2 - Corredor 0,00 3,55 0,00 Médio 3,55

Sala de Utilidades 2 - Corredor 0,00 4,66 0,00 Médio 4,66

Almoxarifado 2 Armazenamento Adicional 0,00 0,00 112,72
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

112,72

Áreas Totais – Novo Centro Odontológico 1.103,27 503,35 2.276,10 Médio 3.882,72

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA – 13º BPM – Sobradinho – 

DF

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (2) 20,00 0,00 0,00 Médio 20,00

BANHEIRO - CONSULTÓRIO 0,00 2,43 0,00 Médio 2,43

CME 10,00 0,00 0,00 Médio 10,00

RECEPÇÃO 0,00 3,78 0,00
Ausência de 

Agentes 
Insalubres

3,78

LAVABO 0,00 3,64 0,00 Médio 3,64

Áreas Totais – UNIDO 13º BPM 30,00 9,85 0,00 Médio 39,85

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA – 2º BPM – Taguatinga – DF

CONSULTÓRIOS (3) 30,00 0,00 0,00 Médio 30,00

BANHEIRO - CONSULTÓRIO 0,00 3,85 0,00 Médio 3,85

CME 4,50 0,00 0,00 Médio 4,50

RECEPÇÃO 0,00 6,35 0,00 Médio 6,35

Áreas Totais – UNIDO 2º BPM 34,50 10,20 0,00 Médio 44,70

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA – 9º BPM – Gama – DF

CONSULTÓRIOS (2) 24,80 0,00 0,00 Médio 24,80

CME 5,60 0,00 0,00 Médio 5,60

Áreas Totais – UNIDO 9º BPM 30,40 0,00 0,00 Médio 30,40

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA - 17º BPM - Águas Claras

CONSULTÓRIO (1) 17,61 0,00 0,00 Médio 17,61

SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO 0,00 7,16 0,00 Médio 7,16

CME 5,08 0,00 0,00 Médio 5,08

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA - 1º Besc - Águas Claras

CONSULTÓRIO (1) 18,63 0,00 0,00 Médio 18,63

SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO 0,00 6,08 0,00 Médio 6,08
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COPA E ARQUIVO 0,00 0,00 5,00 Ausência de 
Agentes 

Insalubres

5,00

Áreas Totais – UNIDO ÁGUAS CLARAS - 17º BPM & 1º Besc 41,32 13,24 5,00 Médio 59,56

TOTAL ÁREA ODONTOLÓGICA 1.572,48 749,10 2.368,28 Médio 4.689,86

Quadro 3: Descrição e classificação das áreas hospitalares e assemelhadas - Odontologia.

DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ÁREA VETERINÁRIA

UNIDADE DE SAÚDE LOCAL
CRÍTICA 

(M²)
SEMICRÍTICA 

(M²)

NÃO 
CRÍTICA 

(M²)

GRAU DE 
INSALUBRIDADE

ÁREA 
TOTAL (M²)

CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – 
UNIDADE EQUINOS – 1º RPMon – Riacho 

Fundo

CENTRO CIRÚRGICO 61,45 0,00 0,00 Médio 61,45

DISPENSÁRIO 1 – CENTRO 
CIRÚRGICO

5,55 0,00 0,00 Médio 5,55

DISPENSÁRIO 2 – CENTRO 
CIRÚRGICO

3,80 0,00 0,00 Médio 3,80

PÁTIO DO CENTRO 
CIRÚRGICO / NECROPSIA

85,00 0,00 0,00 Máximo 85,00

SALA DE ESTERILIZAÇÃO 9,10 0,00 0,00 Médio 9,10

SALA DE 
INDUÇÃO/ANESTESIA

10,25 0,00 0,00 Médio 10,25

SALA DE PARAMENTAÇÃO 11,45 0,00 0,00 Médio 11,45

ENFERMARIA 0,00 17,30 0,00 Médio 17,30

FERRADORIA 0,00 14,55 0,00 Médio 14,55

PÁTIO COBERTO DA 
ENFERMARIA 

0,00 62,00 0,00 Médio 62,00

PÁTIO COBERTO DA 
FERRADORIA

0,00 64,00 0,00 Médio 64,00

PÁTIO DE ESPERA 1 - 
ENFERMARIA

0,00 682,20 0,00 Médio 682,20

PÁTIO DE ESPERA 2 - 
FERRADORIA

0,00 706,50 0,00 Médio 706,50

PÁTIO EXTERNO 1 - 
ENFERMARIA

0,00 104,40 0,00 Médio 104,40

PÁTIO EXTERNO 2 - 
FERRADORIA

0,00 155,70 0,00 Médio 155,70

ALOJAMENTO DO COMANDO 0,00 0,00 11,1
Ausência de Agentes 

Insalubres
11,10

BANHEIRO COMANDO 0,00 0,00 3,7
Ausência de Agentes 

Insalubres
3,70

ALOJAMENTO MASCULINO 0,00 0,00 18,9
Ausência de Agentes 

Insalubres
18,90

BANHEIRO ALOJAMENTO 
MASCULINO

0,00 0,00 3,6
Ausência de Agentes 

Insalubres
3,60

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 26
Ausência de Agentes 

Insalubres
26,00

COPA SEÇÃO 
ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 4
Ausência de Agentes 

Insalubres
4,00

ALOJAMENTO FEMININO 0,00 0,00 26,6
Ausência de Agentes 

Insalubres
26,60

BANHEIRO ALOJAMENTO 
FEMININO

0,00 0,00 4,1
Ausência de Agentes 

Insalubres
4,10

SALA DE OFICIAIS 
VETERINÁRIOS

0,00 0,00 11,15
Ausência de Agentes 

Insalubres
11,15

Sanitário Masculino SAVAGP 
RPMON 1

0,00 0,00 2,07
Ausência de Agentes 

Insalubres
2,07
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Sanitário Feminino SAVAGP 
RPMON 1

0,00 0,00 3,09 Ausência de Agentes 
Insalubres

3,09

Varanda entrada SAVGP 
RPMON 1

0,00 0,00 13,2
Ausência de Agentes 

Insalubres
13,20

Sala SAVAGP RPMON 1 0,00 0,00 11
Ausência de Agentes 

Insalubres
11,00

Banheiro da Sala SAVAGP 
RPMON 1

0,00 0,00 1,5
Ausência de Agentes 

Insalubres
1,50

Alojamento SAVAGP RPMON 
1

0,00 0,00 43,35
Ausência de Agentes 

Insalubres
43,35

Banheiro Alojamento  
SAVAGP RPMON 1

0,00 0,00 5,25
Ausência de Agentes 

Insalubres
5,25

Cozinha 0,00 0,00 23,6
Ausência de Agentes 

Insalubres
23,60

Depósito 0,00 0,00 26,71
Ausência de Agentes 

Insalubres
26,71

Alojamento APECÊ 0,00 0,00 28,08
Ausência de Agentes 

Insalubres
28,08

Dispensário Galpão 24,01 0,00 0,00 Médio 24,01

Áreas Totais – Centro Veterinário Equinos 1
85,00 0,00 0,00 Máximo 85,00

125,61 1.806,65 267,00 Médio 2.199,26

CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – 
UNIDADE EQUINOS – 2º RPMon – Parque 

da Cidade

PÁTIO DA ENFERMARIA 0,00 150,00 0,00 Médio 150,00

Enfermaria SAVAGP RPMON 
2

0,00 20,00 0,00 Médio 20,00

Alojamento SAVAGP RPMON 
2

0,00 40,00 0,00
Ausência de Agentes 

Insalubres
40,00

Áreas Totais – Centro Veterinário Equinos 2 0,00 210,00 0,00 Médio 210,00

CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – 
UNIDADE CÃES – BPCães – Setor Policial 

Sul

Ambulatório Cães - SAVAPP 0,00 19,25 0,00 Médio 19,25

Dispensário – Cães 0,00 10,55 0,00 Médio 10,55

Áreas Totais – Centro Veterinário Cães 0,00 29,80 0,00 Médio 29,80

TOTAL ÁREA VETERINÁRIA
85,00 0,00 0,00 Máximo 85,00

125,61 2.046,45 267,00 Médio 2.439,06

Quadro 4: Descrição e classificação das áreas hospitalares e assemelhadas - Veterinária.

4.1.24 DA PRODUTIVIDADE, DOS RECURSOS HUMANOS E DA DISTRIBUIÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NECESSÁRIOS: A Contratação de serviços 
continuados de limpeza objeto deste termo de referência compreenderá o fornecimento de mão-de-obra seguindo a orientação do artigo 3 do anexo VI-B da 
Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas modificações, conforme quadros abaixo:

POSTO DE TRABALHO DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS POR M²

SERVENTE – Área Hospitalar ou Assemelhada 1/360 M²

ENCARREGADO 1/30 Serventes

Quadro 5: Relação Posto de Trabalho X M²

Ao mesmo tempo, seguindo o padrão estabelecido pelo DSAP para o contrato atual vigente (vide ATA DE REUNIÃO – 28AGO2014 – DPGC-
DSAP/PMDF – (doc. SEI nº 39372433), o aspecto geográfico também será levado em consideração, em complemento à distribuição apresentada acima. Desta 
forma, unidades geograficamente distantes, onde é inviável o deslocamento do funcionário para executar a limpeza de forma consistente, deverão, mesmo 
possuindo áreas inferiores às mínimas apresentadas acima, dispor de um servente, pelo menos.

Assim, para a definição do número de postos de trabalho, serão utilizados como parâmetros, além da área específica de cada unidade de saúde,  
os aspectos geográficos envolvidos, a especialidade de saúde envolvida (médica, odontológica ou veterinária) e o grau de insalubridade determinados em laudo 
técnico do NEST/DSAP (doc. SEI nº 39370271), respeitando-se ainda, as áreas onde o grau de insalubridade é máximo, para onde deverá haver serventes 
específicos.

Com base nesse contexto, foi apresentada no Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719), a memória de cálculo para definição do número 
de postos de trabalho a serem contratados, que resultou nos quadros 6 e 7 a seguir, que apresenta a identificação, a distribuição, quantificação e consolidação 
final para contratação de postos de trabalho/serviço:

 IDENTIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇO

ÁREAS CLÍNICAS UNIDADES DE SAÚDE
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GRAU DE 
INSALUBRIDADE

Nº de Postos de Serviço a 
designar para cada Unidade 

de Saúde - Servente (1)

Nº de Postos de Serviço a 
Designar para cada Especialidade 

de Saúde - Encarregado (2)

MÉDICA

CENTRO MÉDICO – Setor Policial Sul
MÁXIMO 2

1

MÉDIO 29

CPSO, ANEXOS CMed e AMBULÂNCIAS – Setor 
Policial Sul

MÉDIO 6

CPQV – Setor Policial Sul MÉDIO 4

ODONTOLÓGICA

UNIDADE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 
e RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA (Anexos 1 e 2 

do Cmed e Centro de Diagnóstico - CMed)
MÉDIO 2

1

NOVO CENTRO ODONTOLÓGICO – Setor 
Policial Sul

MÉDIO 11

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA – 13º BPM – Sobradinho – DF

MÉDIO 1

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA – 2º BPM – Taguatinga – DF

MÉDIO 1

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA – 9º BPM – Gama – DF

MÉDIO 1

UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE 
ODONTOLOGIA – Águas Claras – DF  –  17º 

BPM & 1º Besc
MÉDIO 1

UNIDADES MÓVEIS ODONTOLÓGICAS – 
UNAMPRO – Setor Policial Sul

MÉDIO 1

VETERINÁRIA

CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – 
UNIDADE EQUINOS – 1º RPMon – Riacho 

Fundo

MÁXIMO 1

1

MÉDIO 7

CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – 
UNIDADE EQUINOS – 2º RPMon – Parque da 

Cidade
MÉDIO 1

CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – 
UNIDADE CÃES – BPCães – Setor Policial Sul

MÉDIO 1

TOTAL DE POSTOS DE SERVIÇO 69 3

NOTAS

(1) O número de serventes adotado para cada Unidade de Saúde foi definido tomando-se como referência técnica as rotinas estabelecidas no Manual de 
Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF , que apresenta uma profunda modificação no padrão do 
anexo III do Caderno de Logística para Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação - 2014 - MPOG, adaptando-se às especificidades do serviço a ser 
contratado pela PMDF. Baseou-se, também, na proporção de 1 servente por 360m², descrita na IN 05 - MPDG, com a ressalva definida pelo DSAP/PMDF de que 
tal proporção deve ser aplicada em separado, para cada uma das unidades de saúde. Tal situação enquadra-se nos artigos nº 9 e 11 do Anexo VI-B da IN 05 - 
MPDG.

(2) O número de encarregados adotado foi direcionado para cada Especialidade de Saúde, tomando-se como referência técnica as rotinas estabelecidas no 
Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF , que apresenta uma profunda modificação no 
padrão anexo III do Caderno de Logística para Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação - 2014 - MPOG, adaptando-se às especificidades do 
serviço a ser contratado pela PMDF. Baseou-se, também, na proporção de 1 encarregado para cada 30 serventes, descrita na IN 05 - MPDG, com a ressalva 
definida pelo DSAP/PMDF de direcionar um encarregado para cada especialidade de saúde. Tal situação enquadra-se nos artigos nº 3, 4  e 11 do Anexo VI-B da 
IN 05 - MPDG.

Quadro 6: Identificação, distribuição e quantificação de postos de trabalho/serviço

CONSOLIDAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇO

Categorias Quantidade de Postos

Servente de limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas - SGI2 66

Servente de limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas - SGI3 3

Encarregado de limpeza 3

Total de Postos 72

Quadro 7: Consolidação de postos de trabalho/serviço

4.1.24.1 Os serviços de limpeza e higienização, portanto, deverão ser prestados por 69 (sessenta e nove) postos de serventes (SGI2 e SGI3), os 
quais desempenharão suas atribuições nas dependências das Unidades de Saúde discriminadas no item 4.1.23 deste Termo de Referência.
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4.1.24.2 Segundo reunião com todos os setores do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal – DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39372433), os 
serviços de encarregado de limpeza deverão ser prestados por 3 (três) indivíduos/postos. Os encarregados serão direcionados para cada área/especialidade 
clínica, de acordo com o quadro 8 a seguir:

ÁREAS CLÍNICAS Nº de Encarregados

MÉDICA 1

ODONTOLÓGICA 1

VETERINÁRIA 1

TOTAL 3

Quadro 8: Distribuição de Encarregados por Área Clínica

4.1.24.3 Dessa forma, o encarregado terá a possibilidade de se especializar em cada uma dessas áreas, conseguindo fiscalizar melhor o serviço 
prestado pelos serventes designados, com um mínimo de falhas. Esta adaptação, conforme prevista no artigo nº 3 do ANEXO VI B da IN 05 de 2017 do MPDG, 
visa portanto, atender às especificidades e demandas do serviço de saúde da PMDF.

4.1.25 DA JORNADA, DOS TURNOS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com as características atuais do serviço médico, 
odontológico e veterinário, com base no item 3 do Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719), é conveniente manter-se a decisão tomada na reunião com 
todos os setores do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal – DSAP/PMDF, cuja Ata consta do doc. SEI nº 39372433. Assim, os serviços serão 
executados, preferencialmente, observando os seguintes pontos:

4.1.25.1 Jornada de trabalho diurna de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo 08 (oito) horas/dia, de segunda à sexta-feira e, 04 (quatro) 
horas aos sábados.

4.1.25.2 Os horários para prestação de serviços deverão ser adequados pela empresa CONTRATADA e pelo gestor do contrato, a fim adaptá-los 
aos horários de funcionamento de cada Unidade de Saúde.

5. DOS CUSTOS ESTIMADOS PARA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

5.1 DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

5.1.1 A elaboração da planilha de formação de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
limpeza de áreas hospitalares e assemelhadas com fornecimento de insumos e mão de obra, de acordo com o objeto do presente termo de referência, baseou-
se na IN 05, de 26 de maio de 2017/MPDG, e atualizada pela IN 07, de 20 de setembro de 2018/ MPDG e no  Decreto N 10.024, de 20 SET2019. 

5.1.2 A memória de cálculo do modelo de planilha apresentado no doc SEI nº 45833019.

5.1.3 Tendo em vista as peculiaridades da contratação ora proposta, e com base na especificação descrita no item 4 acima, foram adotadas as 
seguintes premissas na confecção da planilha de formação de preços. 

5.1.3.1 DA CONVENÇÃO COLETIVA - Para a elaboração da Planilha de Custo e Formação de Preço (doc. SEI nº 45833019), tomou-se como 
referência os parâmetros apresentados na Convenção Coletiva da Categoria de 2020/2020 – SINDISERVIÇOS-DF (doc. SEI nº 39369001), com período de vigência 
entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, com data-base da categoria em 1º de janeiro. Assim, os percentuais nela apresentados são parâmetros 
balizadores para a formação de preços deste Termo de Referência.

5.1.3.2 DO CADERNO DE LOGÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO – MPOG – 2014 - Outra importante 
referência utilizada para o balizamento de percentuais para a formação de preços e para a determinação de parâmetros de memória de cálculo para cada item 
da planilha foi o caderno de logística para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de 2014 do MPOG (doc. SEI nº 39372976).

5.1.3.3 DOS SALÁRIOS – A remuneração mensal para a prestação dos serviços profissionais a serem contratados para os postos de servente e 
encarregado de limpeza, deverão considerar o piso salarial ou salário normativo da categoria, mais os adicionais previstos em lei. De acordo com a Convenção 
Coletiva da Categoria de 2020/2020 – SINDISERVIÇOS-DF (doc. SEI nº 39369001), o salário normativo para o posto de servente é de R$ 1.237,23 (hum mil 
duzentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) e, para o posto de encarregado, é de R$ 2.474,46 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e 
quarenta e seis centavos). Estas referências salariais normativas, foram devidamente lançadas nos cabeçalhos das Planilhas de Custo e Formação de Preço, cujos 
modelos encontram-se no doc SEI nº 45833019. É importante frisar que o salário base (ou a remuneração) a ser definido no processo licitatório nunca poderá ser 
inferior ao salário nominativo disposto na convenção coletiva da categoria. Além disto, para a contratação derivada deste Termo de Referência, os empregados 
deverão ser considerados MENSALISTAS, para facilitar e permitir o julgamento do preço correto.

5.1.3.4 DA JORNADA DE TRABALHO – Conforme descrito no item 4.1.25, a jornada de trabalho máxima é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais 
no período diurno. A fim de convencionar este trabalho, a nomenclatura a ser adotada para essa jornada de trabalho no modelos de planilha adotado para esta 
contratação (doc. SEI nº 45833019), será “44 D”.

5.1.3.5 DO QUANTITATIVO DE POSTOS DE TRABALHO – De acordo com o quadro 6 apresentado no item 4.1.24 deste termo, a contratação a ser 
promovida a partir deste termo de referência, poderá ser de 69 (sessenta e nove) postos de trabalho, sendo 66 (sessenta e seis) postos para serventes que irão 
trabalhar em áreas consideradas de grau médio ou grau 2 (dois) de insalubridade, denominados “SGI2”, 3 (três) postos para serventes que irão trabalhar 
exclusivamente em áreas de grau máximo ou grau 3 (três) de insalubridade, denominados “SGI3” e, 3 (três) postos de trabalho para encarregados, que irão 
trabalhar em áreas consideradas de grau médio ou grau 2 (dois) de insalubridade, denominados “EGI2”, um a ser designado para a área médica, outro para a 
área odontológica e o último, para a área veterinária.

5.1.3.6 DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: Conforme citado no item 4.1.22.8, segundo o laudo técnico-pericial (doc. SEI nº 39370271), não foram 
detectadas no ambiente ocupacional, áreas que possam ser consideradas de periculosidade, não havendo, portanto, a percepção de adicional de periculosidade 
nas atividades e postos a serem contratados. Além disso, o adicional de insalubridade exclui o adicional de periculosidade, e vice versa. Como o serviço objeto da 
contratação condiz com as atividades e operações insalubres constantes da NR-15 da Portaria Nº 3.214 de 8 de junho de 1978 e, ao mesmo tempo (doc. SEI 
nº 39524414), não condiz com as atividades e operações perigosas constantes da NR-16 da Portaria Nº 3.214 de 8 de junho de 1978, será considerado para o 
cálculo presente o adicional de insalubridade.

5.1.3.7 DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Ao analisar os critérios de exposição eventual (ou esporádica), habitual e permanente constantes do 
artigo 9º da Orientação Normativa nº 4 da Secretaria de Gestão Pública do Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de fevereiro de 2017 (doc. 
SEI nº 39371902); as rotinas estabelecidas no Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do 
DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252) e; o estabelecido no laudo técnico-pericial (doc. SEI nº 39370271), chegou-se à seguinte definição sobre os graus de 
insalubridade para cada posto de trabalho:
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5.1.3.7.1 A atividade de limpeza a ser desenvolvida pelos Serventes, denominados “SGI2 44D” e Encarregados, denominados “EGI2 44D”, em 
circunstâncias ou condições insalubres por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal, caracteriza-se pela exposição habitual dos 
servidores a agentes biológicos insalubres, sendo enquadrada como de Grau de Insalubridade Médio ou “2”, de acordo com o item II do artigo 9º da Orientação 
Normativa nº 4 da Secretaria de Gestão Pública do Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de fevereiro de 2017 (doc. SEI nº 39371902) e a 
Norma Regulamentadora (NR) No - 15 no seu Anexo No 14: Atividades e Operações Insalubres –  Agentes Biológicos – Insalubridade de Grau Médio (doc. SEI 
nº 39524414). Isto lhes assegura a percepção de um adicional de 20% (vinte por cento), incidente sobre o piso salarial ou salário normativo da categoria fixado 
pela CCT SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001).

5.1.3.7.2 A atividade a ser desenvolvida pelos Serventes, denominados “SGI3 44D”, em circunstâncias ou condições insalubres constantes, durante 
toda a jornada laboral e prescrita como principal atividade do servidor, caracteriza-se pela exposição permanente dos servidores a agentes biológicos insalubres, 
sendo enquadrada como de Grau de Insalubridade Máximo ou “3”, de acordo com o item III do do artigo 9º da Orientação Normativa nº 4 da Secretaria de 
Gestão Pública do Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14FEV2017 e a Norma Regulamentadora (NR) No - 15 no seu Anexo No 14 (doc. SEI nº 
39524414): Atividades e Operações Insalubres –  Agentes Biológicos – Insalubridade de Grau Máximo. Isto lhes assegura a percepção de um adicional de 40% 
(quarenta por cento), incidente sobre o piso salarial ou salário normativo da categoria fixado pela CCT SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001).

5.1.3.7.3 Assim, segue abaixo quadro com os percentuais de insalubridade para cada posto de trabalho:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Posto Grau de Insalubridade (GI) Jornada Nomenclatura Adotada % do SNC(1) Fundamentação legal

Servente Médio (2) 44 D SGI2 44D 20%
NR-15, Anexo 14

(Riscos Biológicos) e  Art. 9º ON Nº 4 DO MPDG de 14FEV2017
Servente Máximo (3) 44 D SGI3 44D 40%

Encarregado Médio (2) 44 D EGI2 44D 20%

Notas

(1) SNC = Salário Normativo da Categoria Fixado pela CCT SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020.

Quadro 9: Definição Prévia do Grau de Insalubridade

5.1.3.8 DO 13º SALÁRIO – 8,33%

5.1.3.8.1 Corresponde à gratificação natalina. É um direito do trabalhador garantido pela Constituição, portanto, é uma gratificação compulsória a 
ser arcada pela empresa CONTRATADA. Tem natureza salarial e é uma provisão trabalhista condicionada a frequência.  

5.1.3.8.2 Pode-se determinar a provisão mensal considerando que na duração do contrato de 12 meses o empregado tem 1 mês de férias e labora 
em 12 meses. Desse modo a provisão mensal pode ser obtida pelo cálculo: (1/12) x 100 = 8,33%. Corresponde ao valor da remuneração mensal percebida no 
mês de dezembro.

5.1.3.8.3 Pagamento do décimo terceiro salário – Deverá ser efetuado em duas parcelas: a primeira metade é paga entre os meses de fevereiro e 
novembro. A segunda metade é paga até o dia 18 de dezembro, e equivale à remuneração do mês de dezembro, compensando-se (subtraindo-se) a importância 
paga na primeira parcela, sem nenhuma correção monetária. O empregado também poderá requerer o décimo terceiro no mês de janeiro do correspondente 
ano, por ocasião de suas férias, e equivale à metade do salário do empregado no mês anterior ao do pagamento. Sobre a primeira metade do 13º salário paga 
até 30 de novembro não incide a contribuição previdenciária. Tal contribuição incidirá quando do pagamento da segunda parcela. A incidência da contribuição 
ocorrerá sobre o valor total a título de 13º salário, sendo calculado em separado na tabela.

5.1.3.8.4 Décimo terceiro proporcional – O empregado tem direito ao décimo terceiro salário proporcional aos meses trabalhados no ano, em caso 
de extinção do contrato, nos seguintes casos: na dispensa sem justa causa; na dispensa indireta; pelo término do contrato a prazo determinado; pela 
aposentadoria; pela extinção da empresa CONTRATADA e; pelo pedido de demissão. Nos casos de demissão com justa causa, o empregado perde o direito à 
percepção do décimo terceiro salário proporcional.  Se porventura ele já tenha recebido a primeira parcela. A lei autoriza a compensação desse valor com 
qualquer crédito trabalhista, tais como saldo de salário e férias vencidas.  No caso de culpa recíproca o empregado receberá 50 % do valor do décimo terceiro 
salário nos termos da Súmula N º 14 – TST: O décimo terceiro salário sofre a incidência do FGTS e das contribuições previdenciárias.

5.1.3.8.5 Fundamentação Legal: Art. 7º, inciso VIII, Constituição Federal de 1988, art. 1° a 3°, Lei nº 4.090/1962, parágrafo único e, art. 1º Lei nº 
7.787/1989.

5.1.3.9 DAS FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS – 12,10%

5.1.3.9.1 FÉRIAS – Consiste em um afastamento por 30 dias sem prejuízo da remuneração após cada período de 12 meses de vigência do 
contrato. Ao gozar férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. É direito constitucional do trabalhador. As Férias são o 
exemplo clássico de interrupção de contrato de trabalho, sem prejuízo da remuneração, da contagem do tempo de serviço para todos os fins e os depósitos do 
FGTS e recolhimentos previdenciários. As Férias representam um direito irrenunciável do trabalhador, por se tratar de um período de descanso para a 
conservação de sua saúde física e mental, razão pela qual ele não pode abrir mão. Para o empregado ter direito às férias, há necessidade de cumprir o período 
aquisitivo correspondente a 12 meses de vigência de contrato conforme dispõe o art. 130 da CLT.

5.1.3.9.1.1 O pagamento ocorre conforme preceitua o artigo 129 e o inciso I, artigo 130, do Decreto-Lei nº 5.452/43 – CLT. Pode-se determinar a 
provisão mensal considerando que na duração do contrato de 12 meses o empregado tem 1 mês de férias. 

5.1.3.9.1.2 Aplicam-se às férias os seguintes princípios: Anualidade – todo empregado tem direito a férias anuais, após 12 meses de efetivo tempo 
de serviço; Remunerabilidade – durante as férias é assegurado o direito à percepção da remuneração integral, como se o mês fosse de trabalho; Continuidade – 
busca manter o maior número de dias de descanso, razão pela qual o fracionamento é limitado pela lei; Irrenunciabilidade – é vedado ao trabalhado vender 
integralmente suas férias, contudo apenas parte das férias poderá ser convertida em pecúnia; Proporcionalidade – a duração das férias será proporcional as 
ausências do empregado.

5.1.3.9.1.3 O empregado perde o direito às férias nos seguintes situações: a) no caso de afastamento decorrente de concessão pelo INSS de auxílio 
doença, previdenciário ou acidentário quando o afastamento ultrapassar (06) seis meses, contínuos ou descontínuos. Na contagem desse período não se 
consideram os primeiros 15 dias de afastamento do empregado, pois estes são pagos pela empresa e não pelo INSS; b) se o empregado deixar o emprego e não 
for readmitido pela mesma empresa dentro dos 60 dias, perderá o direito à contagem do período anterior que ficou incompleto conforme dispõe o art. 133, 
inciso I da CLT; c) quando houver concessão de licença remunerada por período superior a 30 dias. (art. 133, inciso II da CLT); d) se o empregado deixar de 
trabalhar com percepção e salários, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e) se o empregado tiver mais de 32 
faltas injustificadas no período de 12 meses.

5.1.3.19.1.4 Quando o empregado perde o direito às férias, tem início nova contagem de período aquisitivo com seu retorno ao serviço conforme 
preceitua o art. 133 § 3º da CLT. Não obstante as faltas injustificadas implicarem redução do período de férias, é proibida a permuta de dia de falta por dia de 
férias.
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5.1.3.9.1.5 Os atrasos ou saídas injustificadas não prejudicam o direito às férias, pois não são consideradas faltas ao serviço.

5.1.3.9.1.6 Não serão computadas como falta ao serviço, para efeitos de concessão de férias, as ausências do empregado decorrentes de: a. faltas 
justificadas previstas no art. 473 da CLT; b. licença maternidade ou aborto não criminoso; c. auxílio doença ou acidente de trabalho concedido pelo INSS, se não 
ultrapassar 6 meses; d. de suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando for julgado improcedente a denúncia ou 
absolvido; e. nos dias em que não tenha havido serviço; f. outras faltas abonadas pela empresa, ou seja, em que não tenha havido desconto do respectivo 
salário.

5.1.3.19.1.7. A incidência da contribuição previdenciária sobre remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se referirem, mesmo quando 
pagas antecipadamente na forma da legislação trabalhista  § 14 do art. 214 do Decreto 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social)As férias são pagas (02) 
dois dias antes do período em que o empregado vai gozá-la. (art. 145 da CLT). Mesmo que as férias sejam pagas dois dias antes do gozo do empregado, devem 
ser consideradas em relação ao mês a que se referirem.

5.1.3.9.1.8 Duração das Férias – As férias dos empregados em geral são contadas em dias corridos, sendo o período de gozo depende da 
assiduidade do empregado, sofrendo diminuição na proporção das faltas injustificadas. O quadro a seguir apresenta a duração das férias conforme o número de 
faltas injustificadas do empregado no período aquisitivo nos termos do art. 130 da CLT.

Nº de faltas injustificadas Duração do período de férias

Até 5 30 dias corridos

De 6 a 14 24 dias corridos

De 15 a 23 18 dias corridos

De 24 a 32 12 dias corridos

Acima de 32 Nenhum dia de férias

Quadro 10: Duração de Férias conforme número de faltas injustificadas

5.1.3.9.1.9 O período de férias é computado como tempo de serviço do empregado na empresa para todos os efeitos.

5.1.3.9.1.10 Férias proporcionais – São aquelas cujo período aquisitivo (12 meses) não está completo no momento da rescisão. Observado o 
disposto no art. 147 da CLT, o empregado com menos de 12 meses de serviço tem direito as férias proporcionais nas seguintes hipóteses: a) dispensa sem justa 
causa; b) dispensa indireta; c) término do contrato a prazo determinado; d) extinção da empresa. Nos casos de dispensa direta e de extinção da empresa, o 
empregado não concorre com culpa para a cessação do contrato. Nos termos do art. 146 da CLT, o empregado sempre terá direito ao pagamento das férias 
proporcionais, exceto em um única hipótese: a dispensa com justa causa. Nos casos em que o empregado solicita o pedido de demissão, ele também terá direito 
às férias proporcionais conforme entendimento firmado na Súmula 261 do TST. Nos casos em que houver rescisão por culpa recíproca do empregado e 
empregador, o empregado fará jus a 50% (cinquenta por cento) das férias proporcionais (art. 484 da CLT). Nesse caso, a Súmula 14 do TST não faz distinção entre 
período com mais de 12 meses ou com ou menos de 12 meses de serviço do empregado. Nas férias proporcionais o valor a ser pago corresponde a 1/12 por mês 
do período aquisitivo. No caso de fração superior a 14 dias conta-se como um mês para todos os efeitos.

5.1.3.9.1.11 Férias vencidas – São aquelas cujo período aquisitivo já foi completado e que não foram concedidas ao empregado. O empregador 
tem o prazo de 12 meses seguintes para concedê-las. As férias vencidas são direito adquirido pelo empregado. São devidas em todas as hipóteses de dispensa: 
com justa causa, sem justa causa, na aposentadoria, no pedido de demissão, na dispensa indireta,  e ainda no término do contrato de trabalho com prazo 
determinado, desde que, tenha duração superior a 12 meses

5.1.3.9.1.12 Férias indenizadas – Correspondem às férias concedidas após o prazo de que trata o art. 134 da CLT, ou seja, as férias não concedidas, 
por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. As férias indenizadas, sejam 
vencidas ou proporcionais, são devidas com o adicional de um terço constitucional. Não incidem os encargos sociais e previdenciários sobre férias indenizadas 
porque estas são consideradas verbas indenizatórias. As férias e o respectivo adicional constitucional correspondem as férias ordinárias concedidas nos prazos 
determinados pela legislação vigente. Portanto, incidem os encargos sociais previdenciários, inclusive sobre o abono constitucional.

5.1.3.9.1.13 Fundamentação Legal – Art. 214 § 4º do Decreto nº 3.048/99, Art. 28 § 9º, alínea “d” da Lei nº 8.212/91, art. 134 e 137 da CLT, Súmula 
nº 7 – TST, Súmula Nº 81 – TST).

5.1.3.9.2 ADICIONAL DE FÉRIAS – É um direito do trabalhador, garantido na Constituição, ao gozar férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal. Fundamentação Legal e Jurisprudência –  Art. 7º, incisos VIII e XVII da Constituição Federal; Estudos do CNJ – Resolução nº 
98/2009.

5.1.3.9.3 FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS – 12,10%: A provisão mensal para estes encargos é de 12,10 %, de acordo com o item 14 do anexo XII da 
IN 5, de 26MAI2017.

5.1.3.10 DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (GPS), FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES: São os custos de mão de obra decorrentes da legislação 
trabalhista e previdenciária, estimados em função das ocorrências verificadas na empresa e das peculiaridades da contratação.

5.1.3.10.1 As contribuições sociais do empregador e do empregado incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
destinam-se ao custeio da seguridade social, financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, com recursos dos orçamentos da 
seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais do empregador e  do empregado (art. 195 inciso I alínea 
“a” da Constituição Federal). As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional, nos termos do art. 13 §3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, ficam dispensadas do pagamento das contribuições instituídas pela União, tais como, SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, Salário 
Educação, SEST, SENAT, SEBRAE e SESCOOP.

5.1.3.10.2 DO INSS – 20% – Trata-se da contribuição a cargo da CONTRATADA, destinada à Seguridade Social de 20% sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho. 
Fundamentação Legal – Lei nº 8.212/91.

5.1.3.10.3 DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – 0% ou 2,50% – Contribuição social destinada financiar a educação básica nos termos da Constituição Federal. 
Incidência: 2,50 %. Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. Fundamentação legal – Art. 3°,  inciso I do Decreto n° 87.043/1982, 
Art. 15 – Lei nº 9.424/96,  Art. 1º  § 1º - Decreto Nº 6.003/2006, Art. 212  § 5º  da Constituição Federal. Súmula Nº 732  do STF.

5.1.3.10.4 DO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO – SAT = 1%, 2% ou 3% sobre o valor total da remuneração, dependendo dependendo do grau de 
risco de acidente de trabalho, prevista no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91 e CONVENÇÃO COLETIVA SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020. 1% para risco leve, 2% 
para risco moderado e 3% para risco grave. O regime em que há a incidência da alíquota adicional para custear a aposentadoria especial é chamado de Riscos 
Ambiental do Trabalho (RAT). A alíquotas de 1%, 2%, ou 3% poderão ser acrescidas de 12%. 9% ou 6% nos caos em que a empresa permita a concessão de 
aposentadoria especial após 15, 10 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. O enquadramento é feito pela própria empresa com base no Anexo V do 
Decreto nº 3.048/99. Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. Fundamentação legal – Art. 22, inciso II, alíneas “b” e “c” da Lei nº 
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8.212/91, Decreto nº 6.042/2007, Decreto nº 6.957/2009, Anexo da Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, Súmula nº 351 – STJ. Decreto nº 
3.048/99, Decreto nº 2.173, de março de 1997.

5.1.3.10.5 DO SESC ou SESI – 0% ou 1,5% – Contribuições sociais destinadas ao Serviço Social do Comércio (SESC) e ao Serviço Social da Indústria 
que compõem a Guia da Previdência Social (GPS). As contribuições destinadas ao SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE são chamadas de contribuições de terceiros, 
porque tais contribuições não ficam com a União, ou seja, são repassadas para cada um dos órgãos pertencentes ao sistema “S”. Incidência: 1,50%. Se a empresa 
CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. Fundamentação legal – Art. 3º, Decreto-Lei 9.853/1946, Art. 30 da Lei n° 8.036/90 e Art. 1° da Lei n° 
8.154/90. Art. 240 da Constituição Federal. 

5.1.3.10.6 DO SENAI ou SENAC – 0% ou 1% – Contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC. Incidência: 1,00 % (CCT SINDISERVIÇOS 2020-2020). Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. 
Fundamentação legal – Decreto-Lei n° 2.318/86.

5.1.3.10.7 DO SEBRAE – 0% ou 0,60% – Contribuição social repassada ao Serviço Brasileiro de apoio à Pequena e Média Empresa – SEBRAE – 
destinado a custear os programas de apoio à pequena e média empresa.  A Lei  nº 8.029/90 alterado pela Lei nº 8.154/90 estabeleceu que a partir de 1993 as 
alíquotas dessa contribuição passava de 0,3% (três décimos por cento). Desta forma, como o percentual é de 0,3% para cada uma das entidades e a empresa está 
vinculada à pelo menos duas (SESC e SENAC ou SESI e SENAI), o percentual é de 0,6% (seis décimos por cento).  A contribuição ao SEBRAE é um adicional às 
contribuições do SESC, SENAC, SESI  e SENAI (§ 3º do art. 8º da Lei n° 8.029/90). Incidência: 0,60 %. Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples 
Nacional é isenta. Fundamentação legal: Lei n° 8.029/90, alterado pela Lei n° 8.154/90.

5.1.3.10.8 DO INCRA – 0% ou 0,20% – Contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.  O art. 15 da Lei 
Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971 estabeleceu a alíquota de 0,20% para o INCRA. Incide sobre a folha de pagamento dos empregados e paga pelo 
empregador, de acordo com o seu FPAS. Incidência: 0,20 %. Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. Fundamentação legal – Art. 
1°, inciso I do Decreto-Lei n° 1.146/1970, Lei Complementar nº 11/71.

5.1.3.10.9 DO FGTS – 8 %  – Consiste em um fundo de garantia para o trabalhador em razão do tempo de serviço laborado. É um direito do 
trabalhador garantido pela Constituição Federal. Incidência: 8,00%. Não há isenção da contribuição para quem é optante pelo Simples Nacional. Trata-se de uma 
Contribuição Fundiária e não um encargo social propriamente dito. Fundamentação legal – Art. 15, Lei nº 8.036/1990, Inciso III Art. 7°, Constituição 
Federal/1988.

5.1.3.11 ENCARGOS E BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

5.1.3.11.1 DOS FERIADOS CONSIDERADOS PARA BASE DE CÁLCULO DOS APROVISIONAMENTOS: De acordo com o DECRETO Nº 40.440, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 2020, para a base de cálculos, foram considerados 276 dias produtivos no ano, em razão de que 90 dias não são trabalhados. Dias não 
trabalhados: 52 dias representados pelo descanso semanal remunerado (domingos), acrescentado de 26 dias de férias (os domingos já foram considerados no 
repouso semanal), somados a 12 dias de feriados, pois o feriado de 15 de novembro é domingo e já foi contabilizado anteriormente. Assim, foram considerados 
os seguintes feriados:  – 1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional);  24 e 25 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo); 10 de abril: Paixão de 
Cristo (feriado nacional); 21 de abril: Aniversário de Brasília (feriado local) e Tiradentes (feriado nacional); 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado 
nacional); 11 de junho: Corpus Christi (feriado nacional); 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida 
(feriado nacional); 2 de novembro: Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional); 30 de novembro: Dia do Evangélico 
(feriado local); e 25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

5.1.3.11.2 DO TRANSPORTE – R$ 11,00/Dia – Valor do trecho de ida e volta ao trabalho. É um benefício advindo da lei e convenção, parcela de 
natureza não remuneratória. A CONTRATADA fornecerá o vale-transporte aos empregados, de uma única vez, e a cada 30 (trinta) dias, conforme previsto em lei.

5.1.3.11.2.1 Fica estabelecido neste Termo de Referência o custo de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) para ir e mesma importância para o 
retorno, totalizando R$ 11,00 (onze reais) por dia de trabalho. O valor de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) foi obtido a partir do valor da passagem dos 
trechos que ligam as Cidades-Satélites até o Plano Piloto (integração), onde estão a maioria das Unidades de Saúde da PMDF, de acordo com o Decreto Distrital 
nº 40.381 de 09JAN2020, (doc. SEI nº 39797151). Esse valor deverá ser adequado pela empresa caso o funcionário necessite de transporte adicional para sua 
chegada até o seu posto de trabalho. Nos períodos de afastamento ou falta do empregado ao serviço por qualquer motivo, este não receberá o vale-transporte 
correspondente aos dias de suas ausências, só podendo os mesmos serem descontados na entrega daqueles relativos ao mês seguinte.

5.1.3.11.2.2 Memória de cálculo – Para o cálculo da média dos dias trabalhados, foram considerados os dados apresentados no item 5.1.3.11.1, 
que diz respeito aos dias efetivamente trabalhados, retirando-se 52 dias de descanso semanal (domingos), 26 dias de férias e 12 dias de feriados. Assim, obteve-
se o número de 276 dias trabalhados. Este número, dividido pelo número de meses do ano (12), gera a média mensal dos dias trabalhados de 23, de acordo com 
o quadro a seguir: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS

Descrição Nº

Dias de Descanso Remunerado - Domingos 52

Dias de Férias Remuneradas, descontando-se os domingos 26

Feriados 12

TOTAL 90

Dias Trabalhados/Ano - 2020 276

Número de meses/Ano - 2020 12

MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS 23

Quadro 11:  Transporte - Média Mensal dos Dias Trabalhados

5.1.3.11.2.2.1 O valor final deste item da planilha deve ser obtido multiplicando-se o valor diário (ida e volta) de trabalho (R$11,00), multiplicado 
pela média dos dias trabalhados pelo empregado (23), menos o desconto de participação do funcionário de, no máximo, 6%(seis por cento), de acordo com o os 
quadros a seguir:

MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTOS DAS PASSAGENS

Categoria Valor Unitário Dias de Trabalho VT/Dia (Ida e Volta) Custo Total
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Servente SGI2 44D R$ 5,50 23 2 R$ 253,00

Servente SGI3 44D R$ 5,50 23 2 R$ 253,00

Encarregado EGI2 44 D R$ 5,50 23 2 R$ 253,00

Quadro 12: Transporte – Custo das Passagens

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCONTO DE VALE-TRANSPORTE

Categoria Base de Cálculo Desconto Valor

Servente SGI2 44D R$ 1,237,23 6% R$ 74,23

Servente SGI3 44D R$ 1,237,23 6% R$ 74,23

Encarregado EGI2 44 D R$ 2.474,46 6% R$ 148,46

Quadro 13: Transporte – Desconto de Vale-Transporte

MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO EFETIVO DO VALE TRANSPORTE

Custo Total Base de Cálculo – Custo Total VT Desconto Custo Efetivo

Servente SGI2 44D R$ 253,00 R$ 74,23 R$ 178,77

Servente SGI3 44D R$ 253,00 R$ 74,26 R$ 178,77

Encarregado EGI2 44 D R$ 253,00 R$ 148,46 R$ 104,54

Quadro 14: Transporte – Custo Efetivo

5.1.3.11.2.2.2 Entende-se que a base de cálculo para desconto do vale-transporte compreenderá o salário-base (ou a remuneração) do 
empregado.

5.1.3.11.2.2.3 Fundamentação Legal – A CONTRATADA fica obrigada a conceder o vale-transporte, instituído pela Lei nº. 7.418/85, com a alteração 
da Lei nº. 7.619/87.

5.1.3.11.3 DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – R$ 33,62/Dia – Valor da alimentação que ocorre durante a jornada diária de trabalho. É um benefício 
advindo da lei e convenção, parcela remuneratória.

5.1.3.11.3.1 De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001), fica estabelecido neste 
Termo de Referência que a CONTRATADA concederá, a cada 30 (trinta) dias aos seus empregados, e de uma única vez, nos dias efetivamente trabalhados, o 
auxilio alimentação, no valor de R$ 33,62 (vinte e quatro reais) por dia trabalhado, sem ônus para o trabalhador. A presente parcela não integra os salários, por 
não ter caráter de contraprestação de serviços. O pagamento do auxílio-alimentação será efetuado através de tíquete/cartão alimentação e/ou pecúnia. Nos 
períodos de afastamento ou falta do empregado ao serviço por qualquer motivo, este não receberá o vale alimentação correspondente aos dias de suas 
ausências, só podendo os mesmos ser descontados na entrega daqueles relativos ao mês seguinte.

5.1.3.11.3.2 Memória de cálculo – Valor unitário da alimentação x média dos dias trabalhados pelo empregado = Auxilio Alimentação.

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS

Descrição Nº

Dias de Descanso Remunerado – Domingos 52

Dias de Férias Remuneradas, descontando-se os domingos 26

Feriados 12

TOTAL 90

Dias Trabalhados/Ano - 2020 276

Número de meses/Ano - 2020 12

MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS 23

Quadro 15: Auxílio Alimentação – Média Mensal dos Dias Trabalhados

MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO EFETIVO VALE-ALIMENTAÇÃO

Categoria Valor Unitário Dias de Trabalho Custo Efetivo

Servente SGI2 44D R$ 33,62 23 R$ 773,26

Servente SGI3 44D R$ 33,62 23 R$ 773,26

Encarregado EGI2 44 D R$ 33,62 23 R$ 773,26

Quadro 16: Auxílio Alimentação – Custo Efetivo
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5.1.3.11.4 DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, FAMILIAR E AUXÍLIO ODONTOLÓGICO 

5.1.3.11.4.1 PLANO AMBULATORIAL – R$ 153,77 – De acordo com a Lei nº 4.799, de 29 de março de 2012, que instituiu a obrigatoriedade do 
fornecimento de plano de saúde aos funcionários das empresas prestadoras de serviço contratadas pela Administração Pública direta e indireta no âmbito do 
Distrito Federal e com a Convenção Coletiva de Trabalho SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001), fica estabelecido que a CONTRATADA repassará 
ao sindicato profissional, mensalmente, R$ 153,77 (cento e cinquenta reais), a título de plano de saúde/assistência médica, para todos os seus empregados 
efetivos, limitado ao quantitativo máximo de 72 (setenta e dois) postos de trabalho previsto no item 4.1.24 deste termo, cabendo ao SINDISERVIÇOS/DF 
contratar e administrar o referido plano. Tal contratação deverá obedecer à regulamentação específica da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – para 
operacionalização do plano de saúde.

5.1.3.11.4.1.1 O valor será repassado ao sindicato até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao recebimento do órgão contratante, no caso, a PMDF.

5.1.3.11.4.1.2 Juntamente com os valores repassados, a CONTRATADA entregará à Seguradora/Corretora, ao SINDISERVIÇOS/DF e ao fiscal do 
contrato, representante do DSAP/PMDF, a relação dos empregados beneficiados, em arquivo eletrônico e em meio físico, devidamente assinada.

5.1.3.11.4.1.3 O benefício, plano de saúde, pelo seu caráter assistencial não integra a remuneração do trabalhador em nenhuma hipótese, 
conforme previsão do artigo 458 da CLT.

5.1.3.11.4.2 DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – R$ 10,63 (dez reais e sessenta e três centavos – Fica convencionado que a CONTRATADA pagará o 
valor de R$ R$ 10,63 (dez reais e sessenta e três centavos), mensalmente, para o Sindicato Laboral, por empregado efetivado e diretamente ativado na execução 
dos seus contratos de prestação de serviços, limitado ao quantitativo de trabalhadores contratados pelos tomadores dos serviços, valor esse a ser pago até o 20º 
dia do mês subsequente, sem ônus para o empregado, para fins de custeio de auxílio odontológico para todos os trabalhadores representados pelo 
SINDISERVIÇOS/DF.

5.1.3.11.5 DO SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL -  R$ 2,00 - De acordo com a Convenção de Trabalho SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. 
SEI nº 39369001), o SEAC/DF disponibilizará, para a empresa CONTRATADA, Apólice de Seguro de Vida e Auxílio Funeral com Seguradora/Corretora no valor 
mensal de R$ 2,00 (dois reais) por empregado efetivo, limitado ao quantitativo máximo de 72 (setenta e dois) postos de trabalho previsto no item 4.1.24 deste 
termo.

5.1.3.11.5.1 A referida apólice de seguro garantirá o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de Seguro de Vida e R$ 3.000,00 
(três mil reais) a título de Assistência Funeral em caso de morte do funcionário, de  acordo com as condições firmadas com a Seguradora indicada.

5.1.3.11.5.2 A CONTRATADA será responsável pelo pagamento diretamente à Seguradora, disponibilizada pelo SEAC/DF, bem como deverá manter 
os funcionários informados quanto ao benefício. 

5.1.3.11.5.3 O valor do Assistência Funeral deverá ser repassado à Seguradora/Corretora até o 25º dia do mês subsequente ao recebimento do 
órgão contratante (PMDF).

5.1.3.11.5.4 Juntamente com os valores referidos destinados para a Seguradora/Corretora, a CONTRATADA entregará à Seguradora/Corretora, ao 
SINDISERVIÇOS e ao fiscal do contrato, representante do DSAP/PMDF, a relação dos funcionários efetivos, em arquivo eletrônico e em meio físico, devidamente 
assinada.

5.1.3.11.5.5 O SEAC/DF figurará na relação como estipulante da apólice, sendo dessa forma representante da empresa CONTRATADA, que figurará 
como subestipulante, porém, toda a responsabilidade de cunho patrimonial, em caso de inadimplência contratual, recairá sobre a empresa CONTRATADA e a 
Seguradora/Corretora.

5.1.3.11.5.6 O benefício, auxílio funeral, pelo seu caráter assistencial não integra a remuneração do trabalhador em nenhuma hipótese, conforme 
previsão do artigo 458 da CLT.

5.1.3.11.5.7 Caso a contratada deixar de aderir à apólice oferecida pelo SEAC/DF, assumirão por conta e risco a indenização junto aos beneficiários 
do trabalhador no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), independente de terem ou não apólice própria, haja vista que esta clausula tem o princípio de estimulo 
ao associativismo e por ser um benefício ao trabalhador. 

5.1.3.11.6 DOS OUTROS BENEFÍCIOS – Não  há previsão de outros benefícios na Convenção Coletiva SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 
39369001).

5.1.3.11.7 DO AUXÍLIO CRECHE - Consiste em um auxílio para que a mãe possa manter o seu filho em local apropriado, recebendo assistência, 
enquanto ela estar em atividade laboral.  A sua inclusão na planilha deverá observar disposição prévia em Acordos, Convenções ou Sentenças Normativas em 
Dissídios Coletivos. Como a CCT SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001) não prevê a concessão desse benefício, este item não será remunerado à 
CONTRATADA, nem previsto na planilha modelo (doc. SEI nº 45833019).

5.1.3.12 PROVISÃO PARA RESCISÃO

5.1.3.12.1 DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO – 1,81% – O Aviso Prévio é composto pelo custo de aviso prévio indenizado e do custo de aviso prévio 
trabalhado e respectiva multa do FGTS. O aviso prévio indenizado ocorre quando a rescisão do contrato se dá imediatamente, ou seja, sem a comunicação de 
aviso.

5.1.3.12.1.1 Segundo quadro a CCT SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020, o percentual do aviso prévio indenizado é de 1,81 %, percentual este resultante 
da memória de cálculo (33 ÷ 365 x 0,20 x 100 = 1,81%).

5.1.3.12.1.2 Fundamentação Legal: Art. 487 da CLT e Inc. XXI, Art 7º da CF.

5.1.3.12.2 DA INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO – 0,14% - Segundo a CONVENÇÃO COLETIVA SINDISERVIÇOS/DF 2020-
2020 (doc. SEI nº 39369001), deve-se aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado. Assim, o percentual da Incidência do FGTS sobre o Aviso 
Prévio Indenizado a ser aplicado é resultante da memória de cálculo (8%x1,81%) = 0,14%.

5.1.3.12.3 DA MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO – 3,6% – Corresponde ao valor da multa do FGTS indenizado (40%), que incide 
sobre a alíquota do FGTS (8%) aplicado sobre o custo de referência do aviso prévio indenizado. Memória de Cálculo:  4,0% x 90% do pessoal que recebe aviso 
prévio indenizado. Fundamentação legal –   CCT SINDISERVIÇOS 2020-2020, corrigida pelo artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019.

5.1.3.12.4 DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO – 0,19 % – Quando o empregado é comunicado (aviso prévio) da futura rescisão, denomina-se aviso 
prévio trabalhado e, portanto, com relação a esse período, são pagos normalmente os salários e sobre esses incidem as contribuições previdenciárias. Memória 
de Cálculo – Segundo a Convenção Coletiva de Trabalho SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001), onde 100 % equivale ao salário integral; 30 é o 
número de dias referentes ao aviso prévio, 7 é número de dias de aviso prévio a que o empregado tem direito a se ausentar, 12 é número de meses da vigência 
do contrato e 0,10 corresponde ao percentual de trabalhadores que recebem o aviso prévio indenizado, o cálculo dessa provisão corresponde a: [(7/30) / 12 x 
0,10] x 100 = 0,19%. Fundamentação legal – Art. 488 da CLT e CONVENÇÃO COLETIVA SINDISERVIÇOS 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001).

5.1.3.12.5 DA INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO – Para o cálculo deste item aplica-se o percentual (%) do 
submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado. Memória de Cálculo: (36,8% x 0,19%= 0,05%).

5.1.3.12.6 DA MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO – Este item corresponde ao valor da multa do FGTS trabalhado (40%), que 
incide sobre a alíquota do FGTS (8%) aplicado sobre o custo de referência do aviso prévio trabalhado. Memória de Cálculo: 4,0% x 10% do pessoal recebe aviso 
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prévio trabalhado. Fundamentação legal –  Art. 18 § 1º  da Lei nº 8.036/90 e, CCT SINDISERVIÇOS 2020-2020, corrigida pelo artigo 12 da Lei nº 13.932, de 11 de 
dezembro de 2019. 

5.1.3.13 CUSTO DA REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE: Se refere ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura 
venha cobrir o empregado nos casos de ausências legais, a depender da prestação de serviço.

5.1.3.13.1 SUBSTITUTO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS

5.1.3.13.1.1 COBERTURA DE FÉRIAS - 0,95%: Terço constitucional de férias e 13º salário do ferista (3,03% + 8,33%) dividido por 12 meses 
(CONVENÇÃO COLETIVA SINDISERVIÇOS 2020-2020 - doc. SEI nº 39369001).

5.1.3.13.1.2 AUSÊNCIAS LEGAIS E POR DOENÇA - 4,17%: Ausências previstas na legislação vigente compostas por um conjunto de casos em que o 
funcionário pode se ausentar sem perda remuneração. É uma provisão trabalhista referente a frequência, só será devida se o empregado for substituído. 
Usualmente, ocorre na contratação por postos de serviço. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: a) 2 (dois) dias 
consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica; 
b) 3 (três) dias consecutivos em virtude de casamento; c) 5 (cinco) dias consecutivos em caso de nascimento de filho; d) 1 (um) dia para acompanhamento de 
saúde de filho menor de quatorze anos ou se for portador de necessidades especiais de qualquer idade, limitado há 05 (cinco) dias por ano, desde que haja 
comprovação, por meio de atestado de saúde competente, a ser apresentado no primeiro dia do retorno ao trabalho, que contenha o horário de atendimento, 
nome do filho atendido, tipo de atendimento e o nome do acompanhante; e) no período (horas), especificado no atestado médico, para comparecimento em 
consultas e/ou exames. O atestado deverá ser entregue na empresa ou ao representante da empresa no dia útil posterior a realização da consulta/exame. 
Memória de Cálculo: ((8 ÷ 30 ÷ 12) + (7 ÷ 30 ÷ 12)) x 100 = 4,17% (CONVENÇÃO COLETIVA SINDISERVIÇOS 2020-2020 - doc. SEI nº 39369001).

5.1.3.13.1.3 LICENÇA PATERNIDADE – 0,10% – Corresponde ao custo de ausência do trabalhador no período de 5 (cinco) dias corridos iniciados na 
data de nascimento da criança e com previsão constitucional. É uma provisão trabalhista referente a frequência, condicionada a evento. Deve ser comprovada a 
substituição do empregado. Percentual e Memória de cálculo: [(5/30) / 12 x 0,07] x 100 = 0,10%. Fundamentação legal: Art. 7º, inciso XIX da Constituição 
Federal/1988; § 1º, Art. 10, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

5.1.3.13.1.4 AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO – 0,63% – Custo referente aos 15 (quinze) primeiros dias em que o empregado não pode 
exercer suas atividades devido a algum acidente de trabalho e a empresa CONTRATADA tem que remunerá-lo. Após esse período a incumbência desse ônus é do 
INSS. Percentual e Memória de Cálculo: [(15 ÷ 30 ÷ 12) x 0,15] x 100 = 0,63%. Fundamentação Legal: MP 664/2014 – Art. 60 e CONVENÇÃO 
COLETIVA SINDISERVIÇOS 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001).

5.1.3.13.1.5 DO AFASTAMENTO MATERNIDADE – 0,02% – Consiste em um direito constitucional garantido à mulher, especialmente à gestante. É 
uma provisão trabalhista referente à frequência, condicionada a evento. Deve ser comprovada a substituição onerosa da empregada.  O custo final do 
afastamento maternidade é calculado a partir do custo efetivo do afastamento maternidade, do número de meses de licença maternidade, do percentual de 
mulheres no tipo de serviço e do número de ocorrências de maternidade. Segundo a CCT SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001), a memória de 
cálculo para a provisão do afastamento maternidade é: [ (1 ÷ 12 x 4) + (1,33 ÷ 12 x 4) ÷ 12 x 0,00025] x 100 = 0,02%.

5.1.3.13.1.5.1 No afastamento por maternidade, o INSS reembolsa o salário da pessoa licenciada, conforme art. 30 da INRFB Nº 900/2008. 
Entretanto, continuam sendo contados os demais encargos, como férias, adicional de férias, 13º salário, encargos previdenciários, FGTS, bem como benefícios 
como a assistência médica, previstos na Convenção Coletiva de Trabalho SINDISERVIÇOS/DF 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001). É obrigatória, portanto, sua 
composição de custos na planilha de cálculo de custos.

5.1.3.13.1.5.2 Fundamentação legal – Arts. 6° e 201, Constituição Federal/1988, art. 392, CLT.

5.1.3.13.1.6 INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 2.2 SOBRE O SOMATÓRIO DO SUBMÓDULO 2.1 E SOBRE AS ALÍNEAS A, B, C, D, e E DO SUBMÓDULO 4.1 
- 9,68% - Incidência do GPS, FGTS e outras contribuições (36,8%) sobre o somatório do submódulo 2.1 (20,43%) e sobre as alíneas A, B, C, D e E do submódulo 4.1 
(5,87%) (CONVENÇÃO COLETIVA SINDISERVIÇOS 2020-2020 - doc. SEI nº 39369001).

5.1.3.13.2 SUBSTITUTO NAS INTRAJORNADAS: Não se aplica à presente demanda , pois não foi prevista a necessidade de substituto na intra 
jornada - vide Documentos de Oficialização de Demanda (doc. SEI nº 38989337, 38995725 e 38999466) e Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719). 

5.1.3.14 DOS INSUMOS DIVERSOS: As quantidades estimadas para os insumos (uniformes, EPI’s, materiais, utensílios e equipamentos) foram 
definidas a partir do PGRSS versão 2014 (docs. SEI nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686) e de acordo com o Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 
39337719), que se baseou , nos quantitativos no contrato atual vigente. Por sua vez, estes quantitativos do contrato atual vigente foram mensurados com 
base nas conclusões obtidas a partir de 5 reuniões com representantes de várias especialidades de saúde, conforme declarações constantes do doc. SEI nº 
39671652.

5.1.3.14.1 DOS UNIFORMES E EPI’S – O levantamento de custos dos uniformes e EPI’s, inclui todos os itens que os compõem, inclusive as despesas 
com frete. As quantidades estimadas, inclusive, incluem uniformes e EPI’s de reserva para substituição imediata, em caso de necessidade.

5.1.3.14.1.1 Sendo de uso obrigatório, a CONTRATADA fornecerá gratuitamente aos seus empregados o uniforme necessário, considerando-se o 
uso normal do mesmo, de acordo com o quadro 1 do item 4.1.19 deste termo, pelo menos 02 (dois) uniformes completos e um par de sapatos ou tênis, 
renovados de 06 (seis) em 06 (seis) meses.

5.1.3.14.1.2 Para os uniformes, as quantidades mensais foram obtidas a partir da seguinte memória de cálculo: {[(66 serventes SGI2 + 3 Serventes 
SGI3 + 3 Encarregados EGI2 + 15% de Funcionários Substitutos - 10 Serventes e/ou 1 Encarregado) x quantidade de unidades por semestre - 2 ou 1, dependendo 
do item) x número de semestres  ao ano) / 12 (nº de meses ao ano), de acordo com quadro 1 do item 4.1.19 deste termo.

5.1.3.14.1.3 A especificação dos uniformes e EPI’s deve ser seguida em todos seus detalhes pela CONTRATADA, pois a qualidade dos produtos 
deverá ser a máxima possível, por se tratar de limpeza em áreas hospitalares que exigem máximo cuidado no serviço. Assim, é importante frisar que a 
especificação dos EPI’s descrita no modelo de planilha (doc. SEI nº 45833019) está resumida em relação aos itens 14, 15 e 16 do Manual de Orientações Técnicas 
de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). Com isto, tais itens deste Manual, deverão ser 
observados para o fornecimento dos serviços por parte da CONTRATADA. A descrição dos uniformes apresenta-se no quadro 1 do item 4.1.19 deste termo e 
na Planilha “3” – denominada “PLANILHA PARA ORÇAMENTO DE INSUMOS  - UNIFORMES E EPI'S” , constante do modelo de planilha (doc. SEI nº 45833019).

5.1.3.14.1.4 A CONTRATADA fornecerá aos seus empregados os equipamentos de proteção individual necessários ao trabalho, de acordo com as 
Normas Regulamentadoras, para uso exclusivo em serviço, respondendo empregado pelo não uso do EPI e quando, por sua culpa ou dolo devidamente 
comprovados, ocorrer extravio dos bens sob sua guarda ou danos decorrentes da utilização para fins estranhos ao serviço, ficando convencionado que nesses 
casos, o desconto em folha do valor integral do prejuízo causado, até o limite legal estabelecido.

5.1.3.14.1.5 O valor mensal de uniformes e EPI's por posto de trabalho obtido em planilha específica, alimentará automaticamente o item “A - 
Uniformes e EPI’s” do módulo 5 das planilhas de nº 8, 9 e 10, todas elas, constantes da Planilha Modelo (doc. SEI nº 45833019.

5.1.3.14.2 DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS – O levantamento de custos dos materiais, produtos e utensílios inclui as quantidades de cada item, as 
especificações de todos os itens necessários para o cumprimento de um mês de trabalho e as despesas com frete. As quantidades estimadas, inclusive, incluem 
materiais e insumos de reserva para substituição imediata, em caso de necessidade. 
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5.1.3.14.2.1 A especificação dos materiais e utensílios deve ser seguida em todos seus detalhes pela CONTRATADA, pois a qualidade dos produtos 
deverá ser a máxima possível, por se tratar de limpeza em áreas hospitalares que exigem máximo cuidado no serviço. Assim, é importante frisar que a 
especificação dos materiais e produtos descrita no modelo de planilha (doc. SEI nº 45833019) está resumida em relação aos itens 14, 15 e 16 do Manual de 
Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). Com isto, tais itens deste Manual, 
deverão ser observados para o fornecimento dos serviços por parte da CONTRATADA.

5.1.3.14.2.2 O valor mensal de materiais e utensílios por posto de trabalho obtido em planilha específica, alimentará automaticamente o item “B - 
Materiais e Utensílios” do módulo 5 das planilhas de nº 8, 9 e 10, todas elas, constantes da Planilha Modelo (doc. SEI nº 45833019).

5.1.3.14.2.3 O quantitativo de materiais a ser consumido mensalmente, projetado no modelo de planilha (doc. SEI nº 45833019) é estimado, 
podendo variar para mais ou para menos. A demanda mensal de todos os insumos será estabelecida pelo gestor do contrato que somente autorizará o 
pagamento do que for realmente utilizado. Assim, ratificando o descrito no item 4.1.14.9, a planilha apresentada não é exaustiva, podendo haver a retirada ou a 
inclusão de insumos, que serão devidamente ressarcidos pela administração, quando for o caso.

5.1.3.14.3 DOS EQUIPAMENTOS – São os bens/insumos necessários à execução dos serviços. As quantidades estimadas já incluem equipamentos 
de reserva para substituição imediata, em caso de necessidade. A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos próprios, cabendo neste caso, o cálculo de 
depreciação e manutenção. Assim, os custos aqui envolvidos dizem respeito à manutenção e à depreciação.

5.1.3.14.3.1 DA MANUTENÇÃO: Sobre equipamentos mais simples, cuja manutenção é sua própria substituição, não incidirão custos com 
manutenção. Sobre os demais, adotou-se neste Termo de Referência o percentual de 0,5% ao mês.

5.1.3.14.3.2 DA DEPRECIAÇÃO: A depreciação adotada é variável em relação a cada tipo de equipamento, obedecendo a intensidade de utilização, 
definida pela rotina específica de uso de cada um deles, descrita no Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de 
Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos próprios, cabendo neste caso, o cálculo de depreciação. Além disto, 
os percentuais a serem adotados na presente contratação deverão seguir a referência do Anexo III da Instrução Normativa SRF nº 1700, de 14 de março de 2017, 
Retificada em 13 de abril de 2017, Alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1881, de 03 de abril de 2019 e pela Instrução Normativa RFB nº 1925, de 19 de 
fevereiro de 2020. Assim, o valor da depreciação mensal a ser adotada será de 0,83% ao mês para equipamentos cujo prazo de vida útil previsto é de 120 (cento 
e vinte) meses; 1,67% ao mês para equipamentos cujo prazo de vida útil previsto é de 60 (sessenta) meses; 2,78% ao mês para equipamentos cujo prazo de vida 
útil previsto é de 36 (trinta e seis) meses; 4,17% ao mês para equipamentos cujo prazo de vida útil previsto é de 24 (vinte e quatro) meses e; 8,33% ao mês para 
equipamentos cujo prazo de vida útil previsto é de 12 (doze) meses.

5.1.3.14.3.3 A especificação dos equipamentos deve ser seguida em todos seus detalhes pela CONTRATADA, pois a qualidade dos produtos deverá 
ser a máxima possível, por se tratar de limpeza em áreas hospitalares que exigem máximo cuidado no serviço. Assim, é importante frisar que a especificação dos 
equipamentos descrita na planilha (doc. SEI nº 45833019) está resumida em relação aos itens 14, 15 e 16 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, 
Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). Com isto, tais itens deste Manual, deverão ser observados para o 
fornecimento dos serviços por parte da CONTRATADA.

5.1.3.14.3.4 A CONTRATADA fornecerá aos seus empregados equipamentos de sua propriedade, necessários ao trabalho, para uso exclusivo no 
serviço específico de limpeza das áreas hospitalares e assemelhadas das Unidades de Saúde da PMDF.

5.1.3.14.3.5 O valor mensal de manutenção e depreciação de equipamentos por posto de trabalho obtido em planilha específica, alimentará 
automaticamente o item “C - Manutenção e Depreciação dos Equipamentos” do módulo 5 das planilhas de nº 8, 9 e 10, todas elas, constantes da Planilha 
Modelo (doc. SEI nº 45833019).

5.1.3.14.3.6 O quantitativo de equipamentos projetado no modelo de planilha (doc. SEI nº 45833019) é estimado, podendo variar para mais ou 
para menos. A demanda mensal de todos os insumos será estabelecida pelo gestor do contrato que somente autorizará o pagamento do que for realmente 
utilizado. Assim, ratificando o descrito no item 4.1.14.9, a planilha não é exaustiva, podendo haver a retirada ou a inclusão de insumos, que serão devidamente 
ressarcidos pela administração, quando for o caso.

5.1.3.15 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - CITL

5.1.3.15.1 CUSTOS INDIRETOS – São os custos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura 
administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos, calculados mediante incidência de um percentual sobre o somatório do efetivamente 
executado pela empresa, a exemplo da remuneração, benefícios mensais e diários, insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas, tais como os dispêndios 
relativos a:

a) funcionamento e manutenção da sede, aluguel, água, luz, telefone, Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), dentre outros;

b) pessoal administrativo;

c) material e equipamentos de escritório;

d) preposto (caso não seja um encarregado); e

e) seguros.

De acordo com o Caderno de Logística de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação do MPOG - 2014 (doc. SEI nº 39372976), fica 
estabelecido que o percentual máximo dos custos indiretos para os serviços de limpeza a serem contratados a partir deste Termo de Referência será de 3%.

5.1.3.15.2 LUCRO - É o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado mediante incidência percentual sobre a remuneração, 
benefícios mensais e diários, insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas e custos indiretos. De acordo com orientação do Caderno de Logística de Prestação 
de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação do MPOG – 2014 (doc. SEI nº 39372976 ), fica estabelecido que o valor percentual limite de lucro bruto dos 
serviços de limpeza será de 6,79% antes do imposto de renda (LAIR), demonstrado no quadro 15, a seguir:

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

SERVIÇOS DE LIMPEZA CITL - %

Tributos Sobre a Receita

PIS

COFINS

ISS

1,65%

7,60%

5,00%

Total Tributos 14,25%

Lucro e Custos Indiretos

Custo Indireto 3,00% (percentual máximo)
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LAIR (2) 6,79% (percentual máximo)

Total LCI 9,79% (percentual máximo)

Percentual do CITL 25,35 % (percentual máximo)

NOTAS

(1) Conceito similar ao de Benefícios e Despesas Indiretas ou BDI;

(2) LAIR: Lucro Antes do Imposto de Renda.

Quadro 17: Demonstrativo CITL - Serviços de Limpeza

5.1.3.15.3 No módulo 6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro – CITL – das planilhas estimativas (doc. SEI nº 45833019) foi considerado o LCI (Lucros e 
Custos Indiretos) que engloba o lucro, as despesas administrativas e operacionais (Acórdão nº 325/2007). Os licitantes deverão apresentar, acompanhando sua 
proposta, memória de cálculo do CITL ou BDI, de acordo com modelo do quadro 17 acima. Fundamentação legal – Jurisprudência - TCU (Acórdão 592/2010 - 
Plenário); Jurisprudência – TCU (Acórdão nº 1.319/2010-2ª Câmara); Jurisprudência - TCU (Acórdão nº 1.696/2010 - 2ª); Jurisprudência - TCU (Acórdão nº 
1.442/2010 - 2ª Câmara); Jurisprudência - TCU (Acórdão nº 1.597/2010 - Plenário).

5.1.3.15.4 REGIMES DE TRIBUTAÇÃO - Para fins de legislação do imposto de renda, o lucro pode ser real, presumido ou arbitrado. Sua tipologia é 
descrita a seguir:

5.1.3.15.4.1 Lucro real – Para fins da legislação do imposto de renda, a expressão lucro real significa o próprio lucro tributável, distinguindo-se do 
lucro líquido apurado contabilmente. De acordo com o art. 247 do RIR/1999, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, 
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal.  A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada 
período de apuração com observância das leis comerciais. O lucro real será determinado a partir do lucro líquido do período de apuração obtido na escrituração 
comercial (antes da provisão para o imposto de renda) e demonstrado no “LAIR”, observando-se que: 1) Serão adicionados ao lucro líquido: a) os custos, 
despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação 
tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real (exemplo: resultados negativos de equivalência patrimonial, custos e despesas não dedutíveis); b) 
os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser 
computados na determinação do lucro real (exemplo: ajustes decorrentes da aplicação dos métodos dos preços de transferência, lucros auferidos por 
controladas e coligadas domiciliadas no exterior);

5.1.3.15.4.2 Lucro presumido – Podem optar pelo regime de tributação de lucro presumido as pessoas jurídicas: a) cuja receita bruta total tenha 
sido igual ou inferior a R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), no ano calendário anterior, ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 
multiplicado pelo número de meses em atividade no ano-calendário anterior; e b) que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função da atividade 
exercida ou da sua constituição societária ou natureza jurídica;

5.1.3.15.4.3 Lucro  arbitrado – O arbitramento de lucro é uma forma de apuração da base de cálculo do imposto de renda utilizada pela autoridade 
tributária ou pelo contribuinte. É aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas à 
determinação do lucro real ou presumido, conforme o caso. Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das hipóteses de arbitramento 
previstas na legislação fiscal, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base nas regras do lucro arbitrado.

5.1.3.15.5 TRIBUTOS – São os valores referentes ao recolhimento de impostos e contribuições. Os tributos são calculados mediante incidência de 
um percentual sobre o faturamento, conforme estabelecido pela legislação vigente.

5.1.3.15.5.1 DOS TIPOS DE REGIMES DE TRIBUTAÇÃO – As empresas são tributadas pelos seguintes regimes de tributação: lucro real, lucro 
presumido ou ainda pelo regime unificado de Tributação, denominado Simples.

5.1.3.15.5.1.1 Regime de Tributação com base no Lucro Real - O Regime de Tributação com base no Lucro Real tem como base de cálculo o 
imposto sobre a renda apurada segundo registros contábeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo com as leis comerciais e fiscais.

5.1.3.15.5.1.2 Regime de tributação com base no lucro presumido - Podem optar pelo Regime de Tributação com base no Lucro Presumido as 
pessoas jurídicas: a) cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), no ano-calendário anterior, ou a 
R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado pelo número de meses em atividade no ano-calendário anterior (Lei nº 10.637, de 2002, art. 46); e b) que 
não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função da atividade exercida ou da sua constituição societária ou natureza jurídica.

5.1.3.15.5.1.3 Regime de Tributação – SIMPLES – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Microempresas – ME’s e 
Empresas de Pequeno Porte – EPP’s. O SIMPLES consiste em um regime especial unificado de arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.1.3.15.5.1.3.1 O Simples Nacional implica no recolhimento mensal dos seguintes tributos na forma do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006: 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste mesmo artigo 13 
da Lei Complementar nº 123/2006; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, 
observado o disposto no inciso XII do § 1º deste mesmo artigo 13 da Lei Complementar nº 123/2006; Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no 
inciso XII do § 1º deste mesmo artigo 13 da Lei Complementar nº 123/2006; Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para Seguridade Social, a cargo da pessoa 
jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006 (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008); 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
– ICMS; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.

5.1.3.15.5.1.3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União, tais como SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, SEBRAE conforme expressa previsão legal contida no art. 
13, § 3 º da Lei Complementar 123/2006.

5.1.3.15.5.1.3.3 Nem todas as microempresas ou empresas de pequeno porte poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples, 
como por exemplo, as empresas que exercem atividade de cessão ou locação de mão de obra. As vedações ao ingresso no Simples Nacional estão previstas no 
art. 17 da Lei Complementar 123/2006. Tal vedação impede a participação dessas empresas, in  casu, em procedimento de licitação tendo em vista sua 
irregularidade fiscal.

5.1.3.15.5.1.3.4 A cessão e a locação de mão-de-obra de telefonista, recepcionista, digitador e motorista são atividades vedadas aos optantes pelo 
Simples Nacional, ainda que realizadas em conjunto com cessão e locação de mão-de-obra de vigilância, limpeza e conservação.

5.1.3.15.5.1.3.5 As vedações previstas no caput do art.17 da LC 123/2006 não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às 
atividades referidas nos §§ 5ºB a 5ºE do art. 18 da Lei Complementar 123/2006, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto 
de vedação no mesmo caput. Não se incluem nas vedações, por exemplo, as empresas que prestam serviços de vigilância, limpeza ou conservação desde que não 
exerçam em conjunto com outras atividades vedadas.
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5.1.3.15.5.1.3.6 As empresas optantes pelo Simples nos casos de prestação de serviços observarão às disposições constantes da tabela do Anexo 
IV da Lei Complementar N° 123/2006, quanto às alíquotas e base de cálculo. As alíquotas são determinadas em função da Receita Bruta nos últimos 12 meses ou 
de forma proporcional em caso de empresa em início de atividade.

5.1.3.15.5.1.3.7 A análise sobre os regimes de tributação, lucro real e presumido, incluindo o regime especial de arrecadação de tributos e 
contribuições das empresas optantes pelo Simples, exigirá da administração discernimento quanto à correta interpretação da legislação aplicável ao caso 
concreto, sem que se perca o foco do objetivo da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa.

5.1.3.15.5.1.4 Os tributos que normalmente integram a composição dos tributos nos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra são PIS, 
COFINS e ISS. O IRPJ e a CSLL não devem integrar a composição da Planilha de Custo conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 
1.319/2010 – 2 ª Câmara, Acórdão 1.696/2010 – 2 ª Câmara, Acórdão 1.442/2010 – 2 ª Câmara, Acórdão 1.597/2010 – Plenário). No modelo de planilha de 
custos devem ser informados os tributos federais, estaduais (ou distritais) e municipais, no que couber.

5.1.3.15.5.2 DOS TRIBUTOS FEDERAIS

5.1.3.15.5.2.1  PIS – 0% ou 1,65% – Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público Contribuintes: são 
contribuintes do PIS segundo as regras JANvigentes as pessoas jurídicas de direito privado de fins lucrativos e as que lhes são equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda. Base de Cálculo: a base de cálculo da contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (art. 1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002). Alíquota: A alíquota do PIS é de 1,65% para Serviços de Limpeza, conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.637/02. Esta alíquota não vale para as 
empresas aderentes ao Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006. 

5.1.3.15.5.2.2 COFINS – 0% ou 7,60% – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: a base de cálculo da COFINS é composta pela 
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e da classificação contábil das receitas. Alíquota: 7,60% (Art.2º 
da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003). Esta alíquota não vale para as empresas aderentes ao Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

5.1.3.15.5.2.3 DOS TRIBUTOS DISTRITAIS

5.1.3.15.3.2.1 ISS - 5% - Imposto sobre Serviço Alíquota: Na composição dos valores limites para os serviços de limpeza foi adotada a alíquota 
vigente na maior parte das capitais brasileiras, que é de 5%.

5.2 DAS RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS

5.2.1 De acordo com o Caderno de Logística de Limpeza, Asseio e Conservação do MPOG de 2014 (doc. SEI nº 39372976), existem valores 
limites publicados anualmente por meio de Portarias da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação, tais como 3% para Custos Indiretos e 6,79% para 
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR). Assim as possíveis propostas não deverão exceder esses limites. Ao mesmo tempo, as licitantes deverão obedecer ao 
piso salarial fixado na Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2020 – SINDISERVIÇOS/DF (doc. SEI nº 39369001) e demais referências trabalhistas lá contidas.

5.2.2 As licitantes não deverão explicitar na planilha de composição dos preços os custos com o intervalo intrajornada, uma vez que esse item não 
é aplicável ao presente projeto.

5.2.3 As empresas licitantes deverão apresentar Planilha de Custo e Formação de Preços com base no modelo constante do doc. SEI nº 45833019, 
por posto de serviço, que foi baseado, por sua vez, na IN05 MPDG de 26MAIO2017, atualizada pela IN 7 de 20SET2018, no Caderno de Logística de Prestação de 
Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação do MPOG – 2014 (doc. SEI nº 39372976), na CONVENÇÃO COLETIVA SINDISERVIÇOS DF 2020-2020 (doc. SEI 
nº 39369001) e na Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, observando ainda, este próprio Termo de Referência, bem como no Edital e seus Anexos, sob pena 
de desclassificação da proposta. Deverão incluir as despesas legais incidentes, deduzindo quaisquer descontos que venham a ser concedidos, observadas as 
composições especificadas para cada tipo de posto.

5.2.4 As empresas licitantes deverão ter especial atenção quando do preenchimento da planilha, no que diz respeito à especificação dos insumos 
(uniformes, EPI’’s, materiais, utensílios e equipamentos), que deve ser seguida em todos seus detalhes, pois a qualidade dos produtos deverá ser a máxima 
possível, por se tratar de limpeza em áreas hospitalares que exigem máximo cuidado no serviço. A especificação dos materiais e produtos apresentada na 
planilha modelo (doc. SEI nº 45833019) está resumida em relação aos itens 14, 15 e 16 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e 
Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). Tais itens deste manual, portanto, devem ser consultados pelas empresas licitantes, 
a fim de que se tenha acesso às especificações completas dos insumos.

5.2.5 No doc. SEI nº 39797017 constam as orientações para o correto preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços (vide modelo no 
doc. SEI nº 45833019). Demais recomendações foram incluídas como notas, ao final de cada aba e/ou módulo da planilha, as quais deverão ser observadas com 
cuidado antes do seu preenchimento.

5.3 DO MODELO DA PLANILHA

5.3.1 O modelo de planilha (doc. SEI nº 45833019) é baseado na IN 05 MPDG de 26MAIO2017, atualizada pela IN 07 de 20SET2018, no Caderno de 
Logística de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação do MPOG – 2014.

5.3.2 A planilha é composta por 11 (onze) abas: 

5.3.2.1 Discriminação das Unidades de Saúde Medicina – Conforme quadro 2, do item 4.1.23 deste termo, destina-se à simples consulta das áreas 
hospitalares e assemelhadas da PMDF pelas empresas interessadas e/ou licitantes;

5.3.2.2 Discriminação das Unidades de Saúde Odontologia – Conforme quadro 3, do item 4.1.23 deste termo, destina-se à simples consulta das 
áreas hospitalares e assemelhadas da PMDF pelas empresas interessadas e/ou licitantes;

5.3.2.3 Discriminação das Unidades de Saúde Veterinária – Conforme quadro 4, do item 4.1.23 deste termo, destina-se à simples consulta das 
áreas hospitalares e assemelhadas da PMDF pelas empresas interessadas e/ou licitantes;

5.3.2.4 Identificação dos Postos de Serviço – Conforme quadro 6, do item 4.1.24 deste termo, destina-se à simples consulta à memória de cálculo 
para a designação dos postos de trabalho pelas empresas interessadas e/ou licitantes;

5.3.2.5 Uniformes e EPI’s – Planilha adequada à legislação vigente, para orçamento de insumos  - uniformes e EPI’s. O resultado do cálculo desta 
planilha alimentará o item “A - Uniformes e EPI’s” do módulo 5 das planilhas de nº 8, 9 e 10.

5.3.2.6 Materiais e Utensílios - Planilha adequada à legislação vigente, para orçamento de insumos  - materiais, produtos e utensílios. O resultado 
do cálculo desta planilha alimentará o item “B - Materiais e Utensílios” do módulo 5 das planilhas de nº 8, 9 e 10.

5.3.2.7 Equipamentos - Planilha adequada à legislação vigente, para orçamento de insumos  - equipamentos. O resultado do cálculo desta planilha 
alimentará o item “C - Manutenção e Depreciação dos Equipamentos” do módulo 5 das planilhas de nº 8, 9 e 10.

5.3.2.8 Custo Servente SGI 2 – Planilha adequada à legislação vigente, para a Composição de Custos e Formação de Preços Mensal – Posto de 
Servente com Grau de Insalubridade Médio.

5.3.2.9 Custo Servente SGI3 – Planilha adequada à legislação vigente, para a Composição de Custos e Formação de Preços Mensal – Posto de 
Servente com Grau de Insalubridade Máximo.

5.3.2.10 Custo Encarregado EGI2 – Planilha adequada à legislação vigente, para a Composição de Custos e Formação de Preços Mensal – Posto de 
Encarregado com Grau de Insalubridade Médio.
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5.3.2.11 Quadro Resumo – Planilha que inclui o valor unitário mensal dos serviços por posto de serviço, o valores mensal e anual dos serviços.

5.4 DA COTAÇÃO DE PREÇOS

5.4.1 DAS REGRAS BÁSICAS: De acordo com o item 6.1 do Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719):

5.4.1.1 Foram utilizados os parâmetros de pesquisa de preços definidos pela Instrução Normativa MPDG nº 3 de 20ABR2017, pelo Decreto GDF 
nº 39.453 de 14NOV2018 (doc. SEI nº 39584011), pela Portaria GDF nº 514 de 16NOV2018 (doc. SEI nº 39584148) e, pelos Acórdãos do TCU, nº 2318/2014 
e 143/2019. Assim, a pesquisa de preços foi realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

• Painel de Preços do Sistema de Compras do Governo Federal - Comprasnet, acessível em paineldeprecos.planejamento.gov.br ou, do Painel de NFe do 
Distrito Federal acessível em painel.fazenda.df.gov.br, na busca de relatórios de pesquisa de preços de serviços similares;

• Pesquisa de preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo Distrito Federal ou demais entes públicos, 
inclusive contratação similar em vigor da própria PMDF;

• Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou;

• Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso.

5.4.1.2 Na pesquisa de preços, buscou-se utilizar os parâmetros acima descritos de forma combinada. Neste contexto, foi devidamente 
considerado o preço praticado no atual contrato em vigor de Serviços de Limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas (doc. SEI nº 39619115), juntamente 
com orçamentos coletados junto a prestadores de serviço de limpeza.

5.4.1.3 As empresas interessadas apresentaram seus orçamentos ou propostas obedecendo ao piso salarial fixado na Convenção Coletiva de 
Trabalho 2020-2020 – SINDISERVIÇOS/DF (doc. SEI nº 39369001) e demais referências trabalhistas lá contidas.

5.4.1.4 Na tabulação, foram utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o 
menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros 
adotados, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados (docs. SEI nº 39686718 e 39736366).

5.4.2 DA PESQUISA DE PREÇOS EM SI

5.4.2.1 Em 23ABR2020 e 04MAI2020, foi efetuada, no Portal de Compras Governamentais paineldeprecos.planejamento.gov.br, conforme 
documentos de pesquisa (doc. SEI nº 39668715), a busca pelo seguinte item: "serviços de prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades e 
complementando com limpeza hospitalar". Como resultado, foi encontrada uma única contratação do Hospital Geral do Andaraí - RJ, a qual foi descartada pelo 
fato de ser uma contratação oriunda do estado do Rio de Janeiro, onde os encargos e benefícios apresentados na convenção coletiva da categoria daquele 
estado diferem do Distrito Federal. Além disto, este contrato encontrado na busca inclui em seu objeto, áreas comuns e externas, o que difere do objeto do 
presente Termo de Referência. Portanto, o descarte desta referência de contratação se justifica, principalmente, nas distintas condições comerciais e na 
localização geográfica diferente, como apresentado na Portaria GDF nº 514 de 16NOV2018 (doc. SEI nº 39584148), in verbis:

"Art. 3º Para a realização da pesquisa de preços deverão ser observadas as especificações ou descrições do objeto a ser adquirido ou contratado e, 
sempre que possível, os seguintes fatores intervenientes no preço, dentre outros:

I - o quantitativo total do objeto;

II - a localização geográfica;

III - a influência da sazonalidade no preço do objeto;

IV  -  as  condições  comerciais  praticadas,  incluindo prazos  e  locais  de  entrega,  instalação  e montagem do bem,  execução do  serviço,  formas de 
pagamento e garantias exigidas;

...

Art.  6º  A  pesquisa  de  preços  deverá  contemplar  o  mercado  local,  sempre  que  possível,  desde  que  os  valores  tragam  vantajosidade  para  a 
Administração."

5.4.2.2 Em 27ABR2020 e 05MAI2020, foi feita checagem do site especializado "Painel NFe" do GDF, acessível em painel.fazenda.df.gov.br, não 
tendo sido encontrado cotação similar ou mesmo, próxima do objeto da presente contratação. As buscas foram feitas utilizando-se os títulos "limpeza 
hospitalar" e "limpeza de áreas hospitalares" (vide doc. SEI nº 39666842).

5.4.2.3 A Comissão responsável pela elaboração deste Termo de Referência considera que os itens 5.4.2.1 e 5.4.2.2 acima 
apresentados, comprovam e justificam a impossibilidade de atendimento ao disposto no § 1º do Art. 6º do Capítulo III do Decreto GDF nº 39.453 
de 14NOV2018 (doc. SEI nº 39584011), no que se refere à inclusão de fontes de preços provenientes do Painel de Preços Governamental ou do Painel de NFe do 
Distrito Federal.

5.4.2.4 A seguir, conforme o relatório do TCDF de 25MAI2019 (doc. SEI nº 39588946), o Decreto GDF nº 39.453 de 14NOV2018 (doc. SEI nº 
39584011), a Portaria GDF nº 514 de 16NOV2018 (doc. SEI nº 39584148) e os Acórdãos do TCU, nº 2318/2014 e 143/2019 foi considerado como referência 
de preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo Distrito Federal, o preço praticado no atual contrato em vigor na PMDF, de 
Serviços de Limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas (doc. SEI nº 39619115), cujos últimos 2 (dois) pagamentos mensais podem ser comprovados pelas 
notas fiscais em anexo (doc. SEI nº 39665710). As condições praticadas em tal contrato são as seguintes;

Valor do Contrato Atual em Vigor

Posto de Trabalho Qtde. Custo unitário (R$) Custo Mensal (R$)
Custo Anual

Meses Total

Servente SGI2 44 D 54 5.868,40 316.893,60 12 3.802.723,20

Servente SGI3 44 D 1 6.332,19 6.332,19 12 75.986,28

Encarregado EGI2 44 D 3 8.694,76 26.084,28 12 313.011,36

Total Contrato/mês 349.310,07 Total Contrato/ano 4.191.720,84

Quadro 18: Condições Praticadas através do Contrato Atual Vigente

Projetando-se os valores deste contrato ao quantitativo de postos de serviço propostos no item 4.1.24 deste termo, o qual será praticado através 
do novo contrato, passaríamos a ter a seguinte condição:
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Projeção dos Valores do Contrato Atual em Vigor para os Quantitativos da Nova Contratação

Posto de Trabalho Qtde. Custo unitário (R$) Custo Mensal (R$)
Custo Anual

Meses Total

Servente SGI2 44 D 66 5.868,40 387.314,40 12 4.647.772,80

Servente SGI3 44 D 3 6.332,19 18.996,57 12 227.958,84

Encarregado EGI2 44 D 3 8.694,76 26.084,28 12 313.011,36

Total Contrato/mês 432.395,25 Total Contrato/Ano 5.188.743,00

Quadro 19: Projeção das Condições do Contrato Atual Vigente ao Quantitativo proposto no item 4.1.24 deste TR

Esta projeção é necessária para adaptar a condição de mercado do contrato atual ao novo quantitativo a ser contratado, possibilitando assim, sua 
utilização como referência de preço de mercado, conforme item 5.4.2.6 abaixo

5.4.2.5 Em seguida, foi realizada pesquisa de preços junto a 15 (quinze) potenciais fornecedores, os quais receberam solicitação formal através 
de e-mail (doc. SEI nº 39668016), para apresentação de cotação, com um prazo de resposta de cinco dias úteis. Como resultado, apenas 4 (quatro) empresas 
retornaram resposta com seus respectivos orçamentos (doc. SEI nº 39671112),  com base no modelo de planilha (doc. SEI nº 45833019), os quais são 
apresentados de forma resumida a seguir:

Orçamento Empresa 1 - New Service

Posto de Trabalho Qtde. Custo unitário (R$) Custo Mensal (R$)
Custo Anual

Meses Total

Servente SGI2 44 D 66 7.060,83 466.014,81 12 5.592.177,72

Servente SGI3 44 D 3 7.582,47 22.747,42 12 272.969,04

Encarregado EGI2 44 D 3 10.190,69 30.572,07 12 366.864,84

Total Contrato/mês 519.334,31 Total Contrato/Ano 6.232.011,71

Quadro 20: Orçamento 1

Orçamento Empresa 2 -  3R Grupo

Posto de Trabalho Qtde. Custo unitário (R$) Custo Mensal (R$)
Custo Anual

Meses Total

Servente SGI2 44 D 66 7.601,76 501.716,18 12 6.020.594,16

Servente SGI3 44 D 3 8.152,71 24.458,14 12 293.497,68

Encarregado EGI2 44 D 3 10.907,48 32.722,43 12 392.669,16

Total Contrato/mês 558.896,74 Total Contrato/Ano 6.706.760,88

Quadro 21: Orçamento 2

Orçamento Empresa 3 - Apecê

Posto de Trabalho Qtde. Custo unitário (R$) Custo Mensal (R$)
Custo Anual

Meses Total

Servente SGI2 44 D 66 7.363,34 485.980,44 12 5.831.765,28

Servente SGI3 44 D 3 7.949,14 23.847,43 12 286.169,16

Encarregado EGI2 44 D 3 10.878,16 32.634,47 12 391.613,64

Total Contrato/mês 542.462,34 Total Contrato/Ano 6.509.548,09

Quadro 22: Orçamento 3

Orçamento Empresa 4 - Tríade

Posto de Trabalho Qtde. Custo unitário (R$) Custo Mensal (R$)
Custo Anual

Meses Total
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Servente SGI2 44 D 66 6.300,63 415.841,85 12 4.990.102,20

Servente SGI3 44 D 3 6.809,40 20.428,19 12 245.138,28

Encarregado EGI2 44 D 3 9.353,22 28.059,66 12 336.715,92

Total Contrato/mês 464.329,70 Total Contrato/Ano 5.571.956,36

Quadro 23: Orçamento 4

5.4.2.6 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: A partir dos preços de marcado obtidos, foram produzidas as planilhas de consolidação final para a 
presente contratação (docs. SEI nº 39686718 e 39736366), que são apresentadas abaixo, de forma resumida:

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE 

DE 
MEDIDA

QUANT
PREÇO 

Painel NFe 
do DF

PREÇO - 
Contrato 

Atual

PREÇO - 
Empresa 

New 
Service

PREÇO  - 
Empresa 
3R Grupo

PREÇO - 
Empresa 

Apecê

PREÇO - 
Empresa Tríade

MEDIANA (para 
o cálculo dos 

valores 
discrepantes)

MÍNIMO (-50%)

1
Servente 
SGI2 44 D

Posto de 
Trabalho

66
Não 

Encontrado
5.868,40 7.060,83 7.601,76 7.363,34 6.300,63  R$     7.060,83  R$  3.530,42

2
Servente 
SGI3 44 D

Posto de 
Trabalho

3
Não 

Encontrado
6.332,19 7.582,47 8.152,71 7.949,14 6.809,40  R$     7.582,47  R$  3.791,24

3
Encarregado 

EGI2 44 D
Posto de 
Trabalho

3
Não 

Encontrado
8.694,76 10.190,69 10.907,48 10.878,16 9.353,22  R$   10.190,69  R$  5.095,35

Quadro 24: Valores Estratificados Estimados do Contrato.

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE 

DE 
MEDIDA

QUANT
PREÇO 

Painel NFe 
do DF

PREÇO 
Projetado 

do Contrato 
Atual

PREÇO - 
Empresa 

New Service

PREÇO  - 
Empresa 3R 

Grupo

PREÇO - 
Empresa 

Apecê

PREÇO - 
Empresa Tríade

MEDIANA  (para 
o cálculo dos 

valores 
discrepantes)

1

SERVIÇOS 
CONTINUADOS 
DE LIMPEZA DE 

ÁREAS 
HOSPITALARES 

E 
ASSEMELHADAS 

COM 
FORNECIMENTO 

DE
INSUMOS E 

MÃO DE OBRA

Preço 
Global

1
Não 

Encontrado
 R$ 

5.188.743,00
 R$ 

6.232.011,71
 R$ 

6.706.760,88
 R$ 

6.509.548,09
 R$ 

5.571.956,36
 R$ 

6.232.011,71

Quadro 25: Valor Global Estimado do Contrato.

5.4.2.7 ESTIMATIVA GLOBAL DE CUSTO – O investimento estimado anual com base na pesquisa de mercado realizada, é de  R$ 6.041.804,01 (Seis 
milhões e quarenta e um mil, oitocentos e quatro reais e um centavo).

5.4.2.7.1 Cabe observar que os alguns cálculos em planilhas tipo "excel" podem gerar dízimas periódicas ou valores com inúmeras casas decimais 
após a vírgula, que quando adaptados (ou aredondados) para o formato de 2(duas) casas decimais após a vírgula, podem alterar minimamente os valores 
obtidos. Ciente disto, a Comissão responsável pela elaboração deste termo de referência adotou sempre o menor valor possível sem, no entanto, distorcer os 
valores das propostas orçamentárias.

Descrição Valores em Reais

VALOR MENSAL R$ 503.483,46

VALOR ANUAL R$ 6.041.804,01

Quadro 26: Definição do Valor Estimado do Contrato.

5.4.2.8 Esta Comissão, através do item 6.4.4 do seu Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719) considerou viável o preço cotado para a 
contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1 É de responsabilidade da empresa CONTRATADA:

6.1.1 DAS OBRIGAÇÕES BÁSICAS:

6.1.1.1 Deverá seguir criteriosamente as orientações, rotinas e técnicas descritas no Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e 
Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252).

6.1.1.2 Prestar os serviços e fornecer insumos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos e materiais com 
observância ao Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal (PGRSS-PMDF) (docs. SEI 
nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686),  e às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigente, em especial à NR 32 – Segurança e 
Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.

6.1.1.3 Deverá atender, em sua íntegra, a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, aprovada pela Portaria N.º 485-GM/MTE, 
bem como, deve adaptar suas práticas às futuras atualizações. Nas atividades e operações com exposição a agentes insalubres, é obrigatório o uso de 
EPI/Equipamentos de Proteção Individual, conforme parametrização contida na Norma Regulamentadora nº 6, portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

6.1.1.4 Deverá disponibilizar “Equipamentos de Proteção Coletiva” (EPC) e “Equipamentos de Proteção Individual” (EPI), de acordo com o 
especificado no item 16 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI 
nº 39368252). Deverá, portanto, observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive, fornecer equipamentos de EPI’s / EPC’s apropriados às 
atividades dos serventes e encarregados.

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

6.1.1.6 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE.

6.1.1.7 Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

6.1.1.8 Cumprir as Normas, Instruções e determinações da PMDF, através dos Gestores e/ou Fiscais do Contrato e da Subcomissão Permanente de 
Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF).

6.1.1.9 Refazer os serviços que, a juízo do gestor do contrato e/ou da Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao 
Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF), não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

6.1.1.10 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução 
do contrato.

6.1.1.11 Responder por todos os encargos de possível demanda Trabalhista, Civil ou Penal, relacionada à execução do contrato decorrente deste 
termo de referência, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

6.1.1.12 Manter sede, filial ou escritório em Brasília-DF com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da 
Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. A CONTRATADA deverá, 
no ato da sua contratação, comprovar junto à administração o cumprimento desta obrigação.

6.1.2 DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À MÃO DE OBRA:

6.1.2.1 Recrutar, selecionar (em seu nome e sob sua inteira responsabilidade) e alocar o quantitativo de profissionais (Encarregados e Serventes), 
de acordo com o perfil exigido nos itens 4.1.17 e 4.1.18 deste termo, realizando ainda seu treinamento e capacitação para os serviços, exigindo dos mesmos, boa 
apresentação e aprovação em exame de saúde admissionais, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais previstos na Legislação vigente e 
de quaisquer outros em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da PMDF.

6.1.2.2 Providenciar, às suas expensas, tanto na admissão quanto na demissão dos profissionais exames de saúde nos termos da legislação 
vigente. Os exames médicos deverão ser realizados seguindo o item 19 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das 
Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252).

6.1.2.3 Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras 
correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.

6.1.2.4 Efetuar a reposição da mão de obra nas Unidades de Saúde da PMDF, em caráter imediato, nos casos de eventual ausência. Assim, deverá 
manter, diariamente nos locais de prestação dos serviços o quantitativo mínimo de pessoal fixado, devendo possíveis ausências serem supridas até 2 (duas) 
horas após o início do expediente. A eventual ausência citada, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de 
empregados, assim com outras obrigações trabalhistas, não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a Polícia Militar do Distrito federal, 
sendo de exclusiva responsabilidade da Empresa CONTRATADA, as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

6.1.2.5 Arcar com todos os encargos sociais previstos na Legislação vigente e com quaisquer outros, em decorrência da sua condição de 
Empregadora, apresentando mensalmente ao Gestor do Contrato, a Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade 
Social, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, Certidão de Regularidade 
com a Fazenda do Distrito Federal, devidamente atualizadas. Apresentar, portanto, mensalmente e sempre que for solicitada pela CONTRATANTE, os 
comprovantes dos seguintes fatos: pagamento de salários e benefícios dos empregados; recolhimento dos encargos sociais; e regularidade junto ao Ministério 
do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos termos 
da Lei n.º 4.923/65); cópia da carteira de trabalho e previdência social do(s) empregado(s) admitido(s) no período; documentação rescisória completa e recibos 
de pagamento dos empregados demitidos no período.

6.1.2.6 Atender, de imediato, às solicitações da CONTRATANTE quanto a substituições da mão de obra, não qualificada ou entendida como 
inadequada para a prestação dos serviços.

6.1.2.7 Fornecer aos empregados, plano de saúde conforme disciplina a Lei Distrital nº 4.799, de 29 de março de 2012, e Convenção Coletiva 
SINDISERVIÇOS 2020-2020 (doc. SEI nº 39369001).

6.1.2.8 Nomear Encarregado/Preposto responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, permanecendo no 
local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá a obrigação de 
reportar-se, quando houver necessidade, ao Responsável pelo acompanhamento dos serviços da PMDF, denominado Gestor do Contrato, e tomar as 
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas eventuais.

6.1.2.9 Disponibilizar profissional do seu quadro, visando à contínua capacitação dos serventes alocados na prestação dos serviços, em 
conformidade com o Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). 
Este profissional poderá ser o preposto ou um dos encarregados.

6.1.2.10 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pela Polícia Militar do 
Distrito Federal, bem como, impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações 
da CONTRATANTE, mesmo que seja para cobertura de licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros serventes.
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6.1.2.11 Capacitar, à medida que for contratado pela CONTRATANTE, o corpo funcional para operação de equipamentos ligados à área de Limpeza 
e Conservação constantes no Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI 
nº 39368252).

6.1.2.12 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos empregados. Responsabilizar-se pelo fornecimento gratuito e conservação dos 
uniformes, na forma descrita no item 4.1.19 deste termo, que deverão ser adequados ao tipo de serviço da categoria profissional contratada, substituindo-o de 
acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho ou quando necessário. Os modelos e qualidade deverão ser 
submetidos à aprovação da Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF).

6.1.2.13 Além de manter seu pessoal uniformizado, deverá identificá-lo através de crachás, com fotografias recentes.

6.1.2.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento de seus empregados, das Normas de Funcionamento das Unidades de Saúde da PMDF, substituindo 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após Notificação do gestor do contrato, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente.

6.1.2.15 Para os serviços de limpeza e desinfecção de sanitários masculinos e femininos, deverá ter o cuidado de encaminhar funcionários do sexo 
correspondente para a execução de tal serviço.

6.1.2.16 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança (EPI’s e EPC’s), recomendados pelas normas 
regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los, bem como manter, nas Unidades de Saúde da PMDF, de 
acordo com as normas vigentes de segurança do trabalho e  a NR 05, membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por componentes 
da própria empresa CONTRATADA, tanto do seu quadro administrativo, quanto do quadro de serventes e encarregados. A CIPA deverá estar em contato 
frequente com a Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF), a fim de integrarem ações 
e estratégias na prevenção de acidentes de trabalho.

6.1.2.17 Disponibilizar armários para os serventes e encarregados guardarem os uniformes, EPI’s e pertences pessoais, necessários na execução 
dos serviços, os quais serão acomodados nas unidades de saúde da PMDF que receberão os serviços, citadas no item 4.1.23 deste Termo de Referência.

6.1.2.18 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como, as ocorrências havidas. Permitir, quando 
necessário, que o Gestor do Contrato tenha acesso ao Controle de Frequência dos seus funcionários.

6.1.2.19 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as condições em que o serviço está 
sendo prestado.

6.1.2.20 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios nas áreas das Unidades de Saúde da PMDF.

6.1.2.21 Cuidar para que o encarregado/preposto indicado mantenha permanente contato com o gestor do contrato, adotando as providências 
requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados, assim como comande, coordene e controle a execução dos serviços contratados.

6.1.2.22 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de 
mal súbito, por meio do encarregado/preposto.

6.1.2.23 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço objeto 
contratado.

6.1.2.24 Encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, o período de férias do empregado, assim como, o nome daquele que 
irá substituí-lo.

6.1.2.25 Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até a Unidade de Saúde da PMDF  na qual esteja lotado o funcionário, por meio próprio 
ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos 
serviços em regime extraordinário.

6.1.2.26 Efetuar o pagamento mensal dos empregados em agência bancária localizada na Cidade de Brasília-DF.

6.1.2.27 Providenciar no prazo de 60 (sessenta) dias, junto ao INSS, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de 
Informações Previdenciárias.

6.1.3 DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS:

6.1.3.1 Deverá utilizar somente produtos que possuam garantia de qualidade, série NB-9000 da ABNT ou substitutivo, bem como atender os 
requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e submetidos a prévia apreciação e aprovação da Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde 
e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF).

6.1.3.2 Deverá disponibilizar germicidas que possuam Certificado de Registro no Ministério da Saúde, contendo as características básicas do 
produto aprovado e laudos específicos.

6.1.3.3 Fornecer os saneantes domissanitários, os materiais e os equipamentos, ferramentas, produtos, utensílios em qualidade e quantidade 
suficientes e necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza e demais atividades correlatas, em conformidade ao disposto no Manual de 
Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252). Não deverá haver o 
desabastecimento desses materiais por parte da CONTRATADA.

6.1.3.4 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATANTE estoque suficiente do material de limpeza e conservação, que somente será pago pelo 
efetivo consumo.

6.1.3.5 Substituir os equipamentos em até 48 (quarenta e oito) horas, quando apresentarem defeitos, devendo submeter os novos equipamentos 
à aprovação autorização da Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF).

6.1.3.6 Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade.

6.1.3.7 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da CONTRATANTE ou de outra empresa prestadora de serviço.

6.1.3.8 Apresentar, quando solicitado, notas fiscais, discriminando preço e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, 
acompanhada de relação contendo os nomes, marcas, quantidades, volumes, pesos, etc.

6.1.3.9 As empresas fabricantes e/ou fornecedores dos produtos de limpeza à CONTRATADA, devem ter a autorização de funcionamento 
concedida pelo Órgão Sanitário das Unidades Federadas em que se localizam e manter critérios de qualificação levando em consideração as ações ambientais 
preconizadas pela Legislação e as recomendações da ANVISA.

6.1.3.10 Utilizar materiais de primeira qualidade, em embalagens originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a 
revestimentos, pisos, instalações elétricas ou hidráulicas, redes de computação, água e esgoto e todas as demais instalações do DSAP/PMDF.

6.1.3.11 Comunicar, previamente, à Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-
DSAP/PMDF), eventual necessidade de substituição de materiais, devidamente justificado, cujo produto para reposição deve ser aprovado pela ANVISA.

6.1.3.12 Fornecer os materiais discriminados na planilha modelo (doc. SEI nº 45833019), ficando facultada à CONTRATANTE a aquisição (no 
mercado) daqueles reiteradamente solicitados e não entregues, cuja falta possa comprometer a execução dos serviços, bem como a realização de glosa 
correspondente ao valor despendido com os insumos faltantes, na fatura do mês em que o fato ocorrer.
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6.1.3.13 Encaminhar mensalmente a relação dos materiais, produtos, utensílios, EPI’s, uniformes e depreciação de equipamentos,  na forma 
discriminada na planilha modelo (doc. SEI nº 45833019), informando quantidade e valores unitário e total.

6.1.4 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS:

6.1.4.1 É de responsabilidade da CONTRATADA:

6.1.4.1.1 Responder por 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 o CONTRATANTE.

6.1.4.1.2  Responder por 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 deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE.

6.1.4.1.3 Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente 
ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

6.1.4.1.4 Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

6.1.4.2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, conforme Súmula 331 – TST e Lei 8.666/1993.

6.1.5 DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS:

6.1.5.1. Se for necessário, e a critério da CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos 
estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente à CONTRATADA podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal 
estabelecida e aquela prevista na convenção coletiva da categoria envolvida; e

6.1.5.2 Excedida a jornada diária de trabalho, as horas suplementares serão remuneradas de forma diferenciada ou poderão ser compensadas, de 
acordo com a convenção coletiva da categoria envolvida. Com isto, a empresa CONTRATADA deverá apresentar, antes do início da execução dos serviços, acordo 
individual escrito ou coletivo que determine essa compensação, com anuência do sindicato da categoria.

6.1.6 DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: Deve a CONTRATADA:

6.1.6.1 Elaborar e manter um plano de treinamento de seus funcionários, baseado nas orientações constantes dos itens 20, 21 e 22 do Manual de 
Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252), o qual deverá ser aprovado pela 
Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF). A manutenção de um programa de 
treinamento de seus profissionais é fundamental para que haja entre a equipe de profissionais responsabilidade socioambiental, em especial, no que diz respeito 
ao uso racional de energia elétrica e de água, além de redução de poluição sonora e de produção de resíduos sólidos, observando as normas ambientais 
vigentes.

6.1.6.2 Como parte de sua responsabilidade socioambiental, caberá aos funcionários da CONTRATADA comunicar ao gestor do contrato a 
necessidade de reparos nas dependências das Unidades, que venham a ser detectadas no exercício das atividades contratadas, como por exemplo, um 
vazamento de água, um cano estourado, uma torneira pingando, etc.

6.1.6.3 Quanto ao uso racional de energia elétrica, manter seus funcionários capacitados e atualizados sobre métodos de utilização correta da 
rede de energia elétrica, fator fundamental para a redução de consumo, bem como, para a segurança do ambiente coletivo. Os mesmos devem seguir as normas 
ambientais.

6.1.6.4 Realizar manutenção preventiva e periódica dos seus equipamentos elétricos utilizados na execução dos serviços de limpeza, visando evitar 
danos e desperdício de energia elétrica.

6.1.6.5 Quanto ao uso racional da água, os funcionários da CONTRATADA devem estar capacitados e atualizados quanto ao uso adequado da água, 
atuando com medidas de prevenção do desperdício de água tratada e para a preservação dos recursos hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997 e da legislação local, considerando a política socioambiental da PMDF;

6.1.6.6 Quanto à redução de poluição sonora, os equipamentos de limpeza que geram ruídos no seu funcionamento devem apresentar o selo 
ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB (A), conforme a legislação vigente. O ruído excessivo causa prejuízo à saúde 
física e mental, afetando particularmente a audição. No entanto, a utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de 
redução de níveis de ruído. Caso algum equipamento extrapole o limite estabelecido pela legislação vigente, a CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários 
protetores auriculares, para que sejam utilizados durante o exercício do seu manuseio.

6.1.6.7 Observar as exigências listadas a seguir, que visam atender o estabelecido nas resoluções RDC 306 de dezembro de 2004, CONAMA 358 de 
abril de 2005, a Lei 4352 de junho de 2009 e a Lei 12.305 de agosto de 2010 que, por sua vez, orientam sobre a obrigatoriedade de todas as Instituições de Saúde 
possuírem um Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS), constante dos documentos SEI 
nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686. Este documento é constituído de um conjunto de procedimentos para o planejamento, controle e avaliação da 
gestão dos resíduos de saúde, com o objetivo de minimizar a geração e propiciar o manejo seguro dos RSS.

6.1.6.7.1 A CONTRATADA deverá elaborar um programa de treinamento que inclua um processo detalhado de manejo e redução da produção de 
resíduos sólidos, com base no item 18 do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. 
SEI nº 39368252), e no Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal , constante dos documentos SEI 
nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686, para que seja rigorosamente seguido por seus funcionários. Tal processo deverá ser submetido à aprovação 
prévia da Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF), antes do início da prestação dos 
serviços.

6.1.6.7.2 A CONTRATADA será responsável pelo manejo dos resíduos das Unidades de Saúdes da PMDF, que deverá ser executado conforme o 
estabelecido pela legislação vigente, cumprindo as normas estabelecidas pela Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - 
DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF). Proceder ao recolhimento dos resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, bem como de pilhas, baterias e lâmpadas, 
de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal , constante dos documentos SEI 
nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686;

6.1.6.7.3 A CONTRATADA deverá supervisionar e garantir o cumprimento do processo de manejo dos resíduos definido e aprovado. Observar a 
destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades, em consonância com o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da Polícia 
Militar do Distrito Federal , constante dos documentos SEI nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686. Deverá evitar o desperdício de embalagens e a 
geração de resíduos sem reaproveitamento.

6.1.6.7.4    A CONTRATADA deverá disponibilizar lixeiras em todos os pontos de geração de resíduos definidos pelo Plano de Gerenciamento de 
Resíduos do Serviço de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal (docs. SEI nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686), sendo o fornecimento readequado 
de acordo com a expansão de áreas e redefinições de processos.

6.1.6.7.5 A CONTRATADA deverá fornecer lixeiras de material resiste à punctura, ruptura e vazamento, lavável, com tampa acionada por pedal e 
cantos arredondados na cor branca para resíduos hospitalares, na cor cinza para resíduos comuns e nas cores azul, vermelha, verde e amarela nas Unidades em 
que a reciclagem for implantada.
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6.1.6.7.6 As lixeiras devem ser identificadas com simbologia própria para o resíduo a ser acondicionado.

6.1.6.7.7 Para os resíduos do grupo “E” – material perfurocortante – deverão ser fornecidos recipientes rígidos, resistentes a punctura, ruptura e 
vazamento e com tampa, atendendo aos parâmetros referenciados na Norma NBR 13853 da ABNT.

6.1.6.7.8 Os sacos utilizados nos recipientes devem ter a cor azul ou preta para os resíduos comuns e branca, para os resíduos hospitalares.

6.1.6.7.9 Os sacos devem ser constituídos de material resistente à ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 e obedecer a 
seguinte micragem: Até 50 litros – 04 micras; De 50 a 80 litros – 06 micras; Acima de 80 litros – 08 micras.

6.1.6.7.10 Os sacos devem ser identificados de acordo com o resíduo a ser acondicionado e seguir o estabelecido na NBR 7500 da ABNT.

6.1.6.7.11 Os recipientes de transporte interno deverão ser de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada, cantos e bordas 
arredondadas e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco dos resíduos neles contidos. Devem ser providos de rodas revestidas com material 
que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo.

6.1.6.7.12 Deverá fornecer uma balança para a pesagem dos resíduos gerados, para cada unidade de saúde da PMDF, listada no item 4.1.23 deste 
termo, com capacidade mínima definida pelo volume gerado, com o objetivo de atender o estabelecido pela RDC 306 e pela Lei 12.305, com relação à 
implantação de indicadores de gestão dos resíduos produzidos nas unidades de saúde da PMDF.

6.1.6.8 Observar a não utilização de produtos que contenham substâncias agressivas à camada de ozônio na atmosfera, conforme Resolução 
CONAMA Nº 267 de 14 de setembro de 2000;

6.1.7 DO QUE É VEDADO À CONTRATADA: São expressamente vedadas à CONTRATADA:

6.1.7.1 A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de 
ocupante de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

6.1.7.2 A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.

6.1.7.3 A retirada dos equipamentos das dependências das Unidades de Saúde da PMDF, salvo por motivo de manutenção, ou de substituição por 
similar ou de melhor tecnologia, cabendo à CONTRATANTE a autorização prévia.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Cabe à CONTRATANTE:

7.1.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do serviço.

7.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da CONTRATADA.

7.1.3 Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes.

7.1.4 Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho 
dos serviços, com espaço suficiente, inclusive, para alocação de armários tipo guarda volumes.

7.1.5 Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos.

7.1.6 Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.

7.1.7 Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados a esse fim. Designar, portanto, um gestor do contrato e um 
substituto, que serão responsáveis pelo acompanhamento das atividades a serem executadas pela CONTRATADA, emitindo certificados mensais de prestação e 
avaliação dos serviços.

7.1.8 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

7.1.9 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à 
CONTRATADA as substituições e os treinamentos que se verificarem necessários.

7.1.1 Promover, periodicamente, de acordo com o item 14 deste termo, a avaliação da qualidade dos serviços prestados, a fim de controlar a 
execução dos serviço, no que diz respeito aos equipamentos e produtos utilizados, à técnica de limpeza empregada, ao pessoal, à frequência e à inspeção dos 
serviços nas áreas.

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

8.1 Não poderão participar desta licitação empresas que estiverem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estiverem 
suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93.

8.2 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições do Edital relacionado a este 
Termo de Referência.

9. JULGAMENTO

9.1 As propostas deverão ser apresentadas de acordo com o modelo de planilha constante do doc. SEI nº 45833019, a fim de facilitar o julgamento 
das propostas. O arquivo desta planilha, assim como a orientação oficial (doc. SEI nº 39797017) para preenchimento da planilha de custo e formação de preços, 
estarão disponíveis no sistema de pregão eletrônico para as empresas licitantes.

9.2 No julgamento das propostas, levar-se-á em conta o menor preço global, desde de que conferidos e respeitados os balizamentos percentuais 
referenciados no item 5.1 deste termo e no quadro de memória de cálculo, constante do doc. SEI nº 45677678, embasados por sua vez, na CCT SINDISERVIÇOS 
2020-2020 (doc. SEI nº 39369001), na Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019 e no Caderno de Logística 2014 - MPDG - Servicos Limpeza (doc. SEI nº 
39372976).

9.3 O critério de julgamento, portanto, que será adotado, será o de menor preço, em atenção ao art. 45, inc. I, da Lei n° 8.666/93.

9.5 Conforme item 2.1.6 deste Termo, os serviços a serem contratados serão agrupados em um LOTE ÚNICO, não sendo permitida a separação de 
itens, postos de serviço ou módulos para efeitos do julgamento da proposta durante o processo licitatório.

9.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas neste Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que 
apresentarem valores excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, inciso II, §§ 
1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

9.6.1 Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo pregoeiro.

9.6.2 Neste contexto, as licitantes deverão ter especial atenção aos limites e regras estabelecidas no item 5.1 deste termo e no quadro de 
memória de cálculo, constante do doc. SEI nº 45677678.

9.7 Outras previsões quanto ao julgamento das propostas, seguir o descrito em edital."
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10. HABILITAÇÃO 

10.1 Para a habilitação na licitação, de acordo com o art. 27 da lei nº 8.666/93, exigir-se-á dos interessados, a documentação relativa à: habilitação 
jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e trabalhista e; o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal.

10.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: seguir o descrito em edital padrão, acrescentando os seguintes itens:

10.1.1.1 Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária Estadual/Municipal/Distrital) vigente.

10.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: seguir o descrito em edital padrão. acrescentando, de acordo com os itens 10.3, 10.6, 10.7 e 10.8 do Anexo VII-A 
da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 2017 MPDG, as seguintes informações complementares:

10.1.2.2 Em relação aos itens que compõem o edital padrão - Atestado(s) de Capacidade Técnica  e à Comprovação que a licitante já executou 
objeto compatível em prazo com o que está sendo licitado, entende-se que deve ser considerado como parte do objeto da presente contratação, o fato da 
licitante já ter prestado serviços de limpeza de áreas hospitalares e assemelhadas com, no mínimo, de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de 
trabalho a serem contratados a partir deste Termo de Referência, ou seja, no mínimo, 36 funcionários.

10.1.2.3 Ainda sobre a comprovação que a licitante já executou objeto compatível em prazo com o que está sendo licitado, poderá ser aceito o 
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não 
inferior a 3 (três) anos. neste contexto, é admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de 
experiência mínima de três anos, não havendo obrigatoriedade destes três anos serem ininterruptos. e, por fim, somente deverão ser aceitos atestados 
expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

10.1.2.3 Documentação Referente ao Responsável Técnico: A licitante deverá possuir em seu quadro funcional Responsável Técnico (RT) 
legalmente registrado no órgão fiscalizador competente, comprovando o seu vínculo com a empresa, devendo assim, apresentar cópia do contrato de trabalho 
do técnico responsável, bem como a cópia do documento de registro no Conselho Profissional do técnico responsável.

10.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: seguir o descrito em edital padrão.

10.1.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: seguir o descrito em edital padrão.

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 O(s) contrato(s) se dará(ão) conforme edital de licitação e terá(ão) o prazo de vigência deste de 12 (doze) meses, a partir da data da(s) sua(s) 
assinatura(s) que, por sua vez, deverá seguir a data da emissão da(s) nota(s) de empenho relacionada(s) ao serviço constante do objeto deste termo de 
referência, tendo eficácia após a devida publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

11.2 O(s) contrato(s) decorrente(s) deste termo de referência fica(m) prorrogado(s) mediante apostilamento, a cada 12 (doze) meses, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

11.2.1 Os serviços forem prestados regularmente;

11.2.2 A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;

11.2.3 A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;

11.2.4  O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração e;

11.2.5 A CONTRATADA concorde expressamente com a prorrogação.

11.3 O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for igual ou inferior ao estimado pela mesma para a realização 
de nova licitação.

11.4 Para efeito de prorrogação do contrato gerado a partir deste termo de referência, será assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, de acordo com o parágrafo 1º do artigo nº 57 da Lei nº 8.666/93 e seus incisos.

12. LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

12.1 O serviço será executado nos endereços das seguintes Unidades de Saúde da PMDF:

12.1.1 CENTRO MÉDICO, ANEXOS & AMBULÂNCIAS – Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Centro Médico da PMDF, Asa Sul, Brasília – 
DF.

12.1.2 CPSO – CENTRO DE PERÍCIAS E SAÚDE OCUPACIONAL Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, CPSO, Asa Sul, Brasília – DF.

12.1.3 CPQV – CENTRO DE PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA - Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, CPQV, Asa Sul, Brasília – DF.

12.1.4 UNIDADE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – CMed - Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Anexos 1 e 2 do Centro Médico da 
PMDF, Asa Sul, Brasília – DF.

12.1.5 UNIDADE DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA – Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Centro de Diagnóstico do Centro Médico da 
PMDF, Asa Sul, Brasília – DF.

12.1.6 NOVO CENTRO ODONTOLÓGICO DA PMDF – Endereço: Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Centro Odontológico da PMDF, Asa 
Sul, Brasília – DF.

12.1.7 UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE ODONTOLOGIA – 13º BPM – Quadra Central Área Especial nº 2, Lote 02, 13º BPM – Sobradinho – DF.

12.1.8 UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE ODONTOLOGIA – 2º BPM – QNB Área Especial nº 8, 2º BPM, Av. Sandu – Taguatinga Centro – 
Taguatinga – DF.

12.1.9 UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE ODONTOLOGIA – 9º BPM – Área Especial 02, 9º BPM, Setor Sul – Gama – DF.

12.1.10 UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE ODONTOLOGIA – Águas Claras – DF – 17º BPM & 1º Besc - Avenida Sibipiruna – lotes 03/05 – Águas 
Claras – DF.

12.1.11 UNIDADES MÓVEIS ODONTOLÓGICAS – UNAMPRO – Endereço/Base: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Centro Odontológico da 
PMDF, Asa Sul, Brasília – DF.

12.1.12 CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UNIDADE EQUINOS – 1º RPMon – Endereço: Granja Modelo do Riacho Fundo, A.E, 1º RPMon, BR 
060 – Riacho Fundo I – Riacho Fundo – DF.

12.1.13 CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UNIDADE EQUINOS – 2º RPMon – Endereço: Reservatório de água nº2, Estacionamento 1, 2º 
RPMon, Parque da Cidade – Brasília – DF.

12.1.14 CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UNIDADE CÃES  – BPCães – Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 3, BOPE/BPCães, Asa Sul, 
Brasília – DF.
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13. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

13.1 DA AVALIAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO: A avaliação do resultado e da qualidade dos serviços deverá ser efetuada periodicamente pelo 
gestor do contrato, como forma de controle da execução dos serviços, a fim de gerar relatórios mensais. A avaliação da CONTRATADA na Prestação de Serviços 
de Limpeza consiste na análise dos seguintes módulos:

13.1.1 Equipamentos e Produtos;

13.1.2  Técnica de Limpeza;

13.1.3 Pessoal;

13.1.4 Frequência e

13.1.5 Inspeção dos Serviços nas Áreas Hospitalares e Assemelhadas.

13.2 O gestor do contrato ou seu substituto, responsáveis pelo acompanhamento das atividades a serem executadas pela CONTRATADA, emitirão 
relatórios ou certificados mensais de prestação e avaliação dos serviços, observando, entre outros, os seguintes critérios:

13.2.1 Avaliação de limpeza de todas as superfícies fixas, horizontais e verticais (levar em consideração áreas em manutenção predial);

13.2.2 Avaliação do cumprimento do Plano de Atividades Diárias e do Cronograma de Limpezas Terminais;

13.2.3 Avaliação da execução da limpeza hospitalar;

13.2.4 Reabastecimento dos descartáveis como: papel toalha, higiênico, sabonete líquido, e sacos para o acondicionamento dos resíduos;

13.2.5 Avaliação das condições de limpeza dos dispensadores de sabonete;

13.2.6 Verificação da composição do carro funcional nos padrões especificados, com todos os materiais e frascos com produtos químicos 
identificados corretamente;

13.2.7 Avaliação dos produtos utilizados, com a correta diluição em quantidade adequada para a execução das tarefas;

13.2.8 Verificação dos cestos e sacos de lixo adequados para cada recipiente, observando a quantidade de lixo que não deve ultrapassar de 2/3 da 
capacidade;

13.2.9 Avaliação das condições de manutenção da ordem e limpeza no que tange a higienização. O piso deve estar seco, limpo e com enceramento 
(dependendo do tipo de piso);

13.2.10 Nas áreas com maiores riscos para ocorrência de infecção hospitalar, não deverá haver quebra das barreiras anti-infecciosas durante o 
processo de higienização do local.

13.3 O gestor do contrato ou seu substituto deverá, portanto, executar, mensalmente, a medição dos serviços efetivamente prestados 
descontando-se o equivalente aos não realizados, desde que, por motivos imputáveis à CONTRATADA sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em 
contrato.

13.4 DOS INDICADORES DE QUALIDADE E DE NÍVEIS DE SERVIÇO: Indicador não é uma medida direta de qualidade. É a chamada que identifica ou 
dirige a atenção para assuntos específicos de resultados que devem ser motivos de revisão. Os indicadores podem ser qualitativos e/ou quantitativos e 
representam um tipo de serviço prestado a ser avaliado. Para avaliação dos serviços de limpeza, indicadores de qualidade serão utilizados pelo DSAP/PMDF e 
apresentados à CONTRATADA sempre que for necessário discutir novos parâmetros de execução dos serviços. No caso dos indicadores mostrarem resultados 
insatisfatórios na prestação dos serviços, o DSAP/PMDF, através da sua Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao Pessoal  - 
DSAP/PMDF (SCPCR-DSAP/PMDF), solicitará revisão dos processos relacionados ao serviço e agendará nova avaliação dos serviços.

13.4.1 Para início dos trabalhos, foram selecionados os seguintes indicadores:

Indicadores Meta a Cumprir/Resultados Pretendidos
Instrumento de 

Medição
Forma de 

Acompanhamento
Periodicidade

Mecanismo de 
cálculo

Taxa de 
efetividade de 
equipamentos, 
produtos e da 

técnica de 
limpeza

100% - Monitorar e manter o pleno atendimento 
dos serviços propostos, sem interrupções dos 
serviços que impliquem em possível risco ao 

paciente e, verificar se o cronograma e as rotinas 
de atividades de limpeza terminal e concorrente(1), 

estão sendo cumpridas.

Verificação do 
serviço, através do 

modelos I, III e IV de 
formulário constante 

no item 23.1 do 
Manual de 

Orientações Técnicas 
de Limpeza, 

Higienização e 
Conservação das 

Unidade (doc. SEI nº 
39368252).

O gestor do contrato 
deverá acompanhar a 
execução dos serviços, 

emitindo relatórios 
conforme modelos 

constantes dos itens 
23.1 e 23.2  do Manual 

de Orientações Técnicas 
de Limpeza, 

Higienização e 
Conservação das 

Unidades de Saúde do 
DSAP/PMDF (doc. SEI nº 

39368252), a fim de 
obter informações 

relevantes ao cálculo 
dos indicadores.

Mensal

(Nº de pontos 
obtidos no 

formulário modelo I 
do item 23.1 do 

Manual constante 
do doc. SEI 

nº 39368252 /153 x 
100

Taxa de 
efetividade 

geral de 
limpeza

100% - Obter limpeza e desinfecção dos itens 
constantes dos ambientes das Unidades de Saúde 
da PMDF, dentro dos parâmetros estabelecidos no 

Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, 
Higienização e Conservação das Unidades de 

Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252).

Verificação do 
serviço, através do 

modelo II de 
formulário constante 

no item 23.2 do 
Manual de 

Orientações Técnicas 
de Limpeza, 

Higienização e 
Conservação das 

Unidades de Saúde 
do DSAP/PMDF (doc. 

SEI nº 39368252).

Mensal
(Nº de itens 

limpos/63) x 100

100% - Avaliar se o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos dos Serviços de Saúde da PMDF (docs. 

Verificação do 
serviço, através do 

Mensal Peso em Kgs de 
Resíduos Gerados 
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Taxa de 
produção de 

resíduos

SEI nº 
39366821, 39367058, 39367304 e 39367686), 

está adequado à realidade, facilitando eventuais 
atualizações, a fim de prever alterações na 

quantidade prevista de resíduos, nas rotinas de 
recolhimento de resíduos e na mensuração da 

quantidade de alguns  insumos que serão 
fornecidos pela CONTRATADA.

modelo V de 
formulário constante 

no item 23.2 do 
Manual de 

Orientações Técnicas 
de Limpeza, 

Higienização e 
Conservação das 

Unidades de Saúde 
do DSAP/PMDF (doc. 

SEI nº 39368252).

por Setor/Peso em 
Kgs Estimado por 

Setor(2) x 100

NOTAS:  

(1) A frequência das Limpezas Terminal e Concorrente para cada ambiente/superfície, está definida nos quadros do item 13 do Manual  de Orientações Técnicas 
de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252) e será verificada através dos modelo III e IV de 
formulário constante do item 23.2 do mesmo manual. As informações obtidas nesta verificação serão convertidas em pontuação nos itens “desenvolvimento das 
técnicas de limpeza correta” e “cumprimento do cronograma e das rotinas das atividades” constantes do modelo I de formulário de tal manual.

(2) O peso de cada tipo de resíduo estimado por setor está definido no Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde da PMDF (docs. SEI nº 
39366821, 39367058, 39367304 e 39367686).

Quadro 27: Indicadores

13.4.2 A utilização de tais indicadores visa:

13.4.2.1 Avaliar a qualidade do serviço e se a CONTRATADA está cumprindo as rotinas estabelecidas no Manual de Orientações Técnicas de 
Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF (doc. SEI nº 39368252) e no Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de 
Saúde da PMDF (docs. SEI nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686), a fim de gerar informações úteis para a eventual prorrogação contratual após o 
período de vigência do contrato;

13.4.2.2 Favorecer a atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde da PMDF (docs. SEI nº 
39366821, 39367058, 39367304 e 39367686), a fim de mantê-lo sempre adequado à realidade dos serviços e ainda, prever alterações nas rotinas de 
recolhimento de resíduos e na mensuração da quantidade de alguns insumos que serão fornecidos pela CONTRATADA;

13.4.2.3 Gerar requisitos técnicos formais para a obtenção futura de acreditação dos serviços de saúde oferecidos pela PMDF;

13.4.2.4 Municiar a emissão de relatórios mensais do gestor do contrato com dados relevantes à correta tomada de decisão;

13.4.2.5 Favorecer eventuais ajustes no nível de serviço durante a vigência do contrato.

13.5 DO AJUSTE DE NÍVEIS DE SERVIÇO – A limpeza hospitalar deve ser muito bem executada, pois tal serviço deve minimizar o risco de não 
conformidades originadas de infecções hospitalares. É importante, portanto, que exista um mecanismo prático que exija da empresa, além das sanções previstas 
neste termo de referência, um ajuste de conduta. Esse mecanismo é denominado ajuste dos níveis de serviço, e será feito através do desconto a ser aplicado 
sobre a pagamento mensal da CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções, de acordo com o percentual obtido a partir dos indicadores.

13.5.1 Caso o indicador denominado “Taxa de efetividade de equipamentos, produtos e da técnica de limpeza”, atingir índices entre 90 e 95%, será 
aplicado desconto sobre a remuneração da CONTRATADA de 5% no mês em que ocorrer o fato.

13.5.2 Caso o indicador denominado “Taxa  de  efetividade  geral  de  limpeza”, atingir índices entre 90 e 95%, será aplicado desconto sobre a 
remuneração da CONTRATADA de 10% no mês em que ocorrer o fato.

13.5.3 Quando os indicadores citados acima atingirem índices acima de 95%, não haverá desconto sobre a remuneração da CONTRATADA.

13.5.4 No caso de um ou ambos os indicadores não atingir(em) o índice de 90%, poderá ser instaurado Processo Administrativo para apuração das 
falhas na prestação do serviço, podendo ao final, ser adotadas as sanções administrativas previstas no Decreto Distrital no 26.851/2006.

14. PAGAMENTO

14.1 Conforme minuta de edital padrão PMDF.

15. SANÇÕES

15.1 Conforme Minuta de Edital Padrão PMDF.

16. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

16.1 DO SIGNIFICADO DOS TERMOS UTILIZADOS: Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes:

16.1.1 CONTRATANTE: Distrito Federal, por intermédio do DSAP/PMDF;

16.1.2 CONTRATADA: Proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto desta licitação;

16.1.3 FISCALIZAÇÃO: Servidor designado formalmente para representar a CONTRATANTE e será responsável pela fiscalização dos serviços;

16.1.4 DSAP/PMDF: Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF.

16.2 DAS REGRAS GERAIS RELACIONADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA: Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar 
toda a documentação referente à presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões. Omissões estas que 
jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos.

16.2.1 Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração 
dos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

16.2.2 Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

16.2.3 Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da execução do serviço e destinados ao desenvolvimento de seus trabalhos, só 
poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

16.2.4 Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam 
sendo realizados os trabalhos, estocados os materiais e equipamentos referentes ao contrato.

16.2.5 A CONTRATADA deverá, antes de iniciar seus trabalhos, encaminhar à FISCALIZAÇÃO relação nominal de todos os seus funcionários, com a 
devida qualificação exigida, que trabalharão nas Unidades de Saúde do DSAP/PMDF.

Page 52 of 71SEI/GDF - 46422607 - Edital de Licitação

02/09/2020https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orige...



16.2.6 Em nenhuma hipótese será permitido o acesso de funcionários não incluídos em tal relação.

16.2.7 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes deverá ser formalmente providenciada junto à FISCALIZAÇÃO.

16.3 DA UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Ficará a cargo do DSAP/PMDF, a indicação dos servidores que irão promover a 
FISCALIZAÇÃO, além do responsável pela elaboração deste termo de referência e do contrato relacionado. Segue abaixo sua localização:

16.3.1 Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – DSAP/PMDF, situado no SPO - ÁREA ESPECIAL 
CONJUNTO 04 - DSAP-PMDF - SETOR POLICIAL - BRASÍLIA-DF CEP: 70.610-212.

16.4 DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas 
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá:

 16.4.1 Entregar, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, ao setor responsável pela fiscalização do contrato, as cópias 
autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – dos seguintes documentos:

16.4.1.1 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;

16.4.1.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

16.4.1.3 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede; e

16.4.1.4 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.

16.4.2 Entregar no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela administração:

16.4.2.1 Folha de pagamento analítica referente ao mês da prestação dos serviços, em que conste como tomadora a DSAP/PMDF, acompanhada 
de cópias dos recibos de depósitos bancários ou contracheques assinados pelos empregados;

16.4.2.2 Comprovante de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, etc), a que estiver obrigada por força de lei ou 
de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao mês da prestação dos serviços;

16.4.2.3 Guia do Recolhimento do INSS;

16.4.2.4 Guia de recolhimento do FGTS;

16.4.2.5 GFIP correspondente as guias de recolhimento do INSS e FGTS, discriminando o nome de cada um dos empregados beneficiados, que 
conste como tomadora a DSAP/PMDF; e

16.4.2.6 Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da CONTRATADA.

16.4.3 No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente autenticada:

16.4.3.1 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, com indicação do 
responsável técnico pela execução dos serviços, quando for o caso;

16.4.3.2 CTPS dos empregados admitidos e do responsável técnico pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente anotada pela 
CONTRATADA e;

16.4.3.3 Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços.

16.4.4 A documentação constante no item 16.4.1 deverá, no último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), estar 
acompanhada de cópias autenticadas em cartório - ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber – da seguinte 
documentação adicional:

16.4.4.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados utilizados na prestação dos serviços contratados, devidamente 
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

16.4.4.2 Guias de recolhimento rescisório da contribuição previdenciária e do FGTS; e

16.4.4.3 Extratos de depósitos feitos nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido.

16.4.5 As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem formal e documentalmente esclarecidas.

16.4.6 Uma vez recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá apor a data de entrega no DSAP/PMDF e assiná-la.

16.4.7.O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais.

16.4.8 A fiscalização, a atestação dos serviços e o encaminhamento para liquidação e pagamento serão realizados pelo gestor do contrato ou por 
seu substituto, formalmente designados para esse fim.

16.4.9 A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura dos serviços, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues no DSAP/PMDF, 
para fins de liquidação e pagamento, no mês subsequente ao da prestação do serviço, até o dia 20, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas 
relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores.

16.4.10 No caso de as notas/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data posterior à indicada no item anterior, será imputado à 
CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes.

16.5 DA VISTORIA PRELIMINAR: O licitante poderá vistoriar os locais em que serão executados os serviços, até o último dia útil anterior à data 
fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, além de conferir a compatibilidade da 
descrição, tamanho e classificação das áreas mensuradas no item 4.1.23 e, a consonância entre o Plano de Gerenciamento de Resíduos (docs. SEI 
nº 39366821, 39367058, 39367304 e 39367686), e suas atualizações, com a realidade do serviço, mediante prévio agendamento de horário na Secretaria 
da Diretoria de Assistência Odontológica (DAO/PMDF), pelo telefone (61) 3190-7500.

16.5.1 Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de 
dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão.

16.6 DA GARANTIA: Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garantias: 

I - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004);

II - Seguro-garantia; ou,

III - Fiança bancária.

16.6.1 Caberá à CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei 
n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º).

16.6.2 A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de 
seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do 
Código Civil de 2002.
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16.6.3 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

a) Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de 
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento 
da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

16.7 DA RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

16.7.1 As provisões realizadas pelo DSAP/PMDF para o pagamento dos encargos trabalhistas, em relação à mão-de-obra da empresa 
CONTRATADA para prestar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão-de-obra, serão destacadas do valor mensal do contrato e 
depositadas em conta vinculada em instituição bancária, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa.  

16.7.1.1 A movimentação da conta vinculada dependerá de autorização do DSAP/PMDF e será feita exclusivamente para o pagamento dessas 
obrigações.

16.7.1.2 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões: I – 13º (décimo terceiro) salário;  II – 
férias e um terço constitucional de férias; III - multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa causa; e  IV - encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

16.7.2 A PMDF deverá firmar acordo de cooperação com instituição bancária, o qual determinará os termos para a abertura da conta corrente 
vinculada.

16.7.3 A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o DSAP/PMDF e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes 
atos:

16.7.3.1 Solicitação do DSAP/PMDF, mediante oficio, de abertura de conta corrente vinculada bloqueada para movimentação, no nome da 
empresa, conforme disposto no item 16.7.1;

16.7.3.2 Assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta corrente vinculada, de termo especifico da instituição 
financeira que permita ao órgão ou entidade contratante ter acesso aos saldos e extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados à sua 
autorização.

16.7.4 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação, observada a maior 
rentabilidade.

16.7.5 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no item 16.7.1.2, depositados em conta vinculada, deixarão de 
compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa.

16.7.6 As regras expressas neste Termo de Referência, relativas à conta vinculada, fazem parte do edital. A CONTRATADA deverá, ainda, assinar 
documento de autorização para a criação da conta vinculada, nos termos do art. 19-A da Instrução Normativa Nº 06, de 23DEZ2013.

16.7.7 A CONTRATADA poderá solicitar a autorização do DSAP/PMDF para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais 
indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

16.7.7.1 Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes 
de situações ocorridas durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao DSAP/PMDF os documentos comprobatórios da ocorrência das 
obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

16.7.7.2 Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento de indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o 
DSAP/PMDF expedirá a autorização para a movimentação da conta vinculada e a encaminhará à instituição financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela CONTRATADA.

16.7.7.3 A autorização de que trata o item anterior deverá especificar que a movimentação será exclusiva para o pagamento das indenizações 
trabalhistas aos trabalhadores favorecidos.

16.7.8 A CONTRATADA deverá apresentar ao DSAP/PMDF, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das 
transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

16.7.9 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, 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.

16.7.10 Os percentuais dos valores provisionados para atendimento do item 16.7.1.2 foram definidos com base no Manual de Orientação para 
Preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (doc. SEI nº 39368252) e no disposto na 
Convenção Coletiva da Categoria de 2020-2020 SINDISERVIÇOS/DF (doc. SEI nº 39369001) sendo inseridos na planilha constante do doc. SEI nº 45833019. Os 
orçamentos coletados, portanto, levaram em consideração a previsão de tal conta vinculada.

16.8 DA REPACTUAÇÃO

16.8.1 De acordo com a Instrução Normativa nº 5, de 26MAI2017, a repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser 
utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um 
ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

16.8.1.1 A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer 
durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o inciso XXI 
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

16.8.1.2  A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos 
preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos 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.

16.8.1.3 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em 
tantos quanto forem os Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias envolvidas na contratação.

16.8.1.4 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar 
integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

16.8.2 De acordo com a Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 é necessário observar a data-base da categoria prevista na 
Convenção Coletiva de Trabalho. Os reajustes dos empregados devem ser, obrigatoriamente, concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo 
ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, observado o disposto no art. 40 da Instrução Normativa nº 2, de 
30 de abril de 2008, inclusive quanto à necessidade de solicitação da CONTRATADA.

16.8.3 Assim, a repactuação do contrato observará o que determina disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26MAI2017 e suas atualizações, no 
que diz respeito ao tópico “DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS”.   

16.9 DO APROVEITAMENTO DO PESSOAL

        16.9.1 De acordo com o art. 1º, da Lei Distrital nº 4.794/2012 que diz: "Os editais de licitação e os contratos de serviços continuados no âmbito 
dos  Poderes  Públicos  do  Distrito  Federal,  sem  prejuízo  das  disposições  legais  aplicáveis,  conterão  cláusula  dispondo  sobre  o  aproveitamento,  pela  empresa 
vencedora  para  a  prestação  do mesmo  serviço  por  meio  de  licitação  ou  contratação  emergencial,  dos  empregados  vinculados  à  empresa  antecessora  cujo 
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contrato foi rescindido", é fundamental incluir cláusula no contrato a ser formalizado com a licitante vencedora, texto que indique à mesma, que aproveite em 
seus quadros de pessoal, os empregados vinculados à empresa que atualmente presta o serviço compatível ao objeto deste Termo de Referência.

17. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

A presente demanda está devidamente prevista no PIO 2020 (vide doc. SEI nº 38797656 constante do Processo SEI nº 00054-00012059/2020-11) 
e, na Proposta da DPGC/DSAP para o PIO 2021 (vide Processo SEI nº 00054-00041828/2020-81). O resultado esperado, portanto, a partir da licitação decorrente 
deste Termo de Referência, é cumprir fielmente com o que foi previsto em ambos os Planos Internos de Orçamento, de 2020 e 2021, executando as despesas 
previstas de forma eficaz.

18. ANEXOS

• Anexo A – Portaria DSAP - Comissão de Planejamento de Contratação de Serviços de Limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas - (doc. SEI nº 
38952717)

• Anexo B – DOD - DAO/DSAP - PMDF (doc. SEI nº 38989337)

• Anexo C – DOD - CMVet - PMDF (doc. SEI nº 38995725)

• Anexo D – DOD - DAM/DSAP - PMDF (doc. SEI nº 38999466)

• Anexo E – Estudo Técnico Preliminar (doc. SEI nº 39337719)

• Anexo F – Mapa de Gerenciamento de Riscos (doc. SEI nº 39339283)

• Anexo G – Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal – PGRSS – PMDF (docs. SEI nº 39366821, 
39367058, 39367304 e 39367686)

• Anexo H – Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP-PMDF (doc. SEI nº 39368252)

• Anexo I – Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2020 - SindiServiços (doc. SEI nº 39369001)

• Anexo J – Orientação para Contratações Sustentáveis - SPOA (doc. SEI nº 39369515)

• Anexo K – Laudo Técnico de Determinação do Grau de Insalubridade das Áreas Hospitalares e Assemelhadas das Unidades de Saúde da PMDF (doc. SEI nº 
39370271)

• Anexo L – Orientação Normativa Nº 4 - MPDG - 14FEV2017 (doc. SEI nº 39371902)

• Anexo M – Ata de Reunião - 28AGO2014 - DPGC/DSAP-PMDF (doc. SEI nº 39372433)

• Anexo N – Caderno de Logística 2014 - MPDG - Servicos_limpeza (doc. SEI nº 39372976)

• Anexo O – Planilhas de Definição de Áreas - Medicina, Odontologia e Veterinária (docs. SEI nº 39376657, 39376875 e 39377047)

• Anexo P – Modelo de Planilha para Contratação de Serviços de Limpeza em Áreas Hospitalares e Assemelhadas (doc. SEI nº 45833019)

• Anexo Q – NR 15 - Atividades e Operações Insalubres - Anexo 14 (doc. SEI nº  39524414)

• Anexo R – Decreto GDF nº 39.453 de 14NOV2018 (doc. SEI nº 39584011)

• Anexo S – Portaria GDF nº 514 de 16NOV2018 (doc. SEI nº 39584148 )

• Anexo T – Relatório do TCDF referente ao PE nº 06/2019 - PMDF (doc. SEI nº 39588946)

• Anexo U – Contrato Atualmente em vigor de Serviços de Limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas (doc. SEI nº 39619115)

• Anexo V – Notas Fiscais 2020 -  Referente à Execução do Contrato Atual de de Limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas (doc. SEI nº 39665710)

• Anexo W – Pesquisa de Preços no Painel NFe GDF (doc. SEI nº 39666842)

• Anexo X – Pedido de Cotação via e-mail junto à Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza de Áreas Hospitalares e Assemelhadas (doc. SEI nº 
39668016)

• Anexo Y – Pesquisa de Preços - Painel de Preços do Sistema de Compras do Governo Federal - Comprasnet  (doc. SEI nº 39668715)

• Anexo Z – Orçamentos Obtidos (doc. SEI nº 39671112)

• Anexo AA – Declarações Relacionadas às Reuniões para Estimativa de Quantidades de Insumos (doc. SEI nº 39671652)

• Anexo AB – Planilhas de Tabulação Final e Formação de Preços - Limpeza Hospitalar e Assemelhados (docs. SEI nº 39686718 e 39736366)

• Anexo AC – Cotação para Termo de Referência 2015 (doc. SEI nº 39740671)

• Anexo AD – Cópia da Portaria DSAP Nº 139 de 17SET2014 – CPCR (doc. SEI nº 39794153)

• Anexo AE – Ata 03 - Reunião Comissão TR Limpeza (doc. SEI nº 39794348)

• Anexo AF – Plano de Ação SCPCR/DSAP-PMDF (doc. SEI nº 39794608)

• Anexo AG – Memória de cálculo para planilha de custos e formação de preço dos postos de serviço (doc. SEI nº 45677678)

• Anexo AH – Orientação oficial para preenchimento da planilha de custo e formação de preços (doc. SEI nº 39797017)

• Anexo AI – Decreto nº 40.381 - 09JAN2020 - Tarifas de Ônibus (doc. SEI nº 39797151)

ANEXO II

MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada no endereço 
____________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). 
__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA 
para fins do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, 
recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº _____/20__ – PMDF, e que dará 
o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.

____________________________________
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Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

Processo

Pregão Eletrônico nº 

Licitante______________________________________________CNPJ___________________________Inscrição Estadual/Distrital_____________________________

Representante legal___________________________________CPF_____________________________

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília, _____ de ______________________ de _______

_______________________________________________

Assinatura

ANEXO IV

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº: ______/20___

PROCESSO nº: 054._______/20___.

PREGÃO n°: ____/20___.

VALIDADE: ____ (________) meses, a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

Aos ___________ dias do mês de ___________ do ano de _____________, na Subseção de Pregões da DPGC, localizada no Setor de Áreas Isoladas 
Sul, AE 04, Quartel do DSAP, Brasília-DF– o Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, conforme delegação de competência prevista na Portaria 
PMDF nº ________, de _______, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito 
Federal pelo Decreto nº 40.205/2019), combinado com a Lei Distrital nº 938/1995, Lei Distrital nº 2.340/1999, os Decretos Distritais nº 33.598/2012 e 
39.103/2018 e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
nº ________, publicado no DODF nº _____, de ___de ______ de ______, página nº _____ e a respectiva homologação, conforme fls. ______ do processo nº 
____________, RESOLVEM registrar o(s) preço(s) da(s) empresa (s), CNPJ nº_______________, na(s) quantidade(s) estimada(s), de acordo com a classificação 
por ela (s) alcançada(s) no(s) item(ns)______, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que 
se seguem:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do Edital de Pregão nº ________, que passa a fazer 
parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme consta nos autos do 
processo nº_____________, que está sintetizado no quadro abaixo:

Item Descrição Empresa Quantidade Valor Total

1

Valor total R$ ___________(___________________________).

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro 
de Preços, podendo a Administração promover a aquisição/contratação em Unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de ___ (_____) meses, contados a partir da publicação no DODF, não podendo 
ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

2.2. Qualquer contratação oriunda desta Ata deverá ser efetivada somente durante o prazo de vigência.

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à PMDF.

CLÁUSULA IV – DA ADESÃO À ATA

4.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 39.103/2018, esta ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que 
devidamente justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência da PMDF (órgão gerenciador), em que é assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

4.2. As aquisições e/ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
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4.3. O órgão gerenciador (PMDF) somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão participante do 
Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal.

4.4. Após a autorização do órgão gerenciador (PMDF), o órgão não-participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 dias, observado 
o prazo de vigência da ata.

4.5. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 
cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não-participantes 
que venham a aderir.

4.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas 
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA V – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO.

5.1. O (s) preço (s) ofertado (s) e especificação (ões), empresa (s) e representante (s) legal (is), encontram-se enunciados na presente ata.

CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1. O local de prestação de serviço será de acordo com Anexo I do Edital de Pregão nº __________, em até ____ (______) dias, a contar da data 
de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for 
atestado o fornecimento definitivo pela Unidade requisitante mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua 
representação, sanadas as irregularidades constatadas.

7.2. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, para a 
verificação da regularidade fiscal da Contratada:

a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014);

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente 
atualizado (Lei nº 8.036/1990);

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2011).

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.

7.2.1. Também poderão ser aceitas certidões positivas com efeitos de negativa para os documentos fiscais acima.

7.2.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

7.4.1. A multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente;

7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus 
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão 
apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767/2011, e alterações posteriores. 
Ficam excluídas desta regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que vencerem o processo 
licitatório no âmbito do DF.

CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, mediante 
autorização da PMDF, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o 
Decreto Distrital nº 39.103/2018;

8.2. Por ocasião da celebração do contrato, será ser exigido da licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:

I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;

II – seguro-garantia; ou,

III – fiança bancária.

8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (art. 56, § 2º, Lei nº 8.666/1993).

8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de 
seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código 
Civil.

8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata será liberada mediante pedido por escrito.

8.2.3.1.  Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

8.2.3.2.  Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de 
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento 
da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

8.2.3.3. Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e/ou judiciais;

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garantia exigida será considerada 
recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida.

8.3. A empresa deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato.

CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da PMDF.
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9.2. O(s) prestador(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no 
Edital de Pregão nº ________, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital.

9.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ônus resultante de quaisquer ações, 
demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as 
obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e 
alterações posteriores, que regulamenta a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002.

10.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas previstas no Edital e nesta Ata ou 
nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão 
obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido 
Decreto Distrital.

CLÁUSULA XI – REVISÃO DE PREÇOS

11.1. Não cabe reajuste de preços em sentido estrito nesta Ata de Registro de Preços.

11.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

11.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador 
deverá:

11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

11.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

11.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

11.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

11.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

11.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

11.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

11.2. É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o que consta do art. 65, § 1º, da Lei 
8.666/1993.

CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Unidade requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/1993, 
alterada, e demais normas pertinentes.

12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, 
conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.

12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade na prestação de 
serviços e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as especificações do objeto licitado.

CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

13.1.1. Pela PMDF, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando:

13.1.2. A(s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

13.1.3. A(s) detentora(s) não retira(em) a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não 
aceitar sua(s) justificativa(s);

13.1.4. A(s) detentora (s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços, em algumas 
hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/1993, com as respectivas alterações posteriores;

13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;

13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o detentor da Ata não aceitar reduzi-los;

13.1.7. Se a(s) detentora(s) sofre(em) qualquer das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 
nº 10.520/2002 e demais normas pertinentes.

13.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração.

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas 
ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei nº 8.666/1993, com as respectivas alterações posteriores.

13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à PMDF, facultada a ela a aplicação das 
penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será comunicada por correspondência 
com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços.

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do 
Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

13.3.2. Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente à PMDF qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

13.3.3. Se confirmado o uso de mão de obra infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase produtiva do bem ou na prestação do 
serviço, com aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)

CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO
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14.1. As aquisições e/ou contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas diversas Unidades Gestoras do 
Governo do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela PMDF, sendo posteriormente devolvidas ao Órgão para respectiva emissão da correspondente Nota 
de Empenho.

14.2. O quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 
cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não-participantes que venham a aderir, 
conforme disposição do art. 12, § 17, do Decreto Distrital 39.103/2018.

14.3. As aquisições e/ou contratações decorrentes do item 14.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA XV – DAS ALTERAÇÕES

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de 
Preços.

CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão nº _________ e seus anexos, as propostas com preços, especificação, consumo médio semestral, por 
item.

16.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações posteriores, e com as demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

16.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a 
presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo.

Ordenador de despesas

EMPRESA

 CNPJ nº

Testemunhas:

_____________________________________________________

______________________________________________________

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

MINUTAS DE CONTRATO CONFORME O

DECRETO Nº 23.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002.

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 01/2002 com alterações.

Processo nº __________________.

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação de competência 
prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CGC nº 
________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. ______ , da Lei Federal nº 8.666 21.06.93, da Lei 
Federal nº 10.520/2002, ao Decreto Federal nº 10.024/2019 e à Instrução Normativa nº 05/2017 - MPOG.

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. 
______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quinta – Do Valor

O valor total do contrato é de ______(_______), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei 
Orçamentária Anual.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:
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IV – Fonte de Recursos:

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade 
____________.

Cláusula Sétima – Do Pagamento

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a 
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, para a verificação da 
regularidade fiscal da Contratada:

I - Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto 
Federal nº 8.302/2014);

II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei 
n.º 8.036/90);

III - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

IV - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
(Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

V - Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida 
pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ____________ (_____________), de acordo com o item ______do Termo de Referência, a contar da data de sua assinatura até o 
dia ___ de ___________ de 20___, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF.

Cláusula Nona – Das garantias

A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, no percentual de ____ %, conforme previsão constante do Edital.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo e de culpa.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.4.1. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão 
contratual, sem prejuízo das demais sanções.

11.4.1.1. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena 
de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

11.5- A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais 
e/ou previdenciários por ventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Pública do Distrito Federal.

11.6- É proibido o uso de mão de obra infantil em qualquer fase produtiva do bem ou na prestação do serviço, sob pena de rescisão contratual e a aplicação de 
multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (lei distrital nº 5.061 de 08.03.2013).

11.7- A Contratada fica obrigada a cumprir as exigências da Lei Distrital nº 4.770/2012:

I- recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública;

II- comprovar que adota práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reutilização.

11.8. A Contratada deverá comprovar, mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas 
obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária relativas a seus empregados.

11.8.1. Incluem-se nessa obrigação as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos do Distrito Federal.

11.8.2. As irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de que trata este artigo devem ser sanadas 
no prazo máximo de trinta dias da detecção, quando não identificada a má-fé ou a incapacidade de correção.

11.8.3. O não atendimento das determinações constantes da Lei Distrital nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administrativo para rescisão unilateral do 
contrato pela Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções. (Lei Distrital nº 5.087/2013 e Decreto Distrital nº 39.978/2019)

11.8.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB)

11.8.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

11.9. É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015);

I – discriminatório contra a mulher;

II – que incentive a violência contra a mulher;

III – que exponha a mulher a constrangimento;

IV – homofóbico;

V – que represente qualquer tipo de discriminação.

11.9.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de profissionais do setor artístico.

11.9.2. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório constitui motivo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.
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11.10. Será exigida da contrata a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei 6.112 de 02 de fevereiro de 2018, 
alterada pela Lei nº 6.176, de 16/07/2018 e Lei nº 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto nº 40.388 de 14/01/2020. (RETIRAR SE O VALOR ESTIMADO FOR 
INFERIOR A R$ 5.000.000,00)

11.10.1. Para o cumprimento do disposto no item anterior, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

I - Relatório de Perfil, nos termos do Anexo VI do edital;

II - Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo VII do edital.

11.11. Deverá ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser destinado a pessoas em situação 
de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

11.11.1. As empresas responsáveis pelas obras e pelos serviços devem informar ao órgão do governo que responde pela pauta da assistência social a oferta de 
vagas prevista no caput.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a 
modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

12.3 - Caberá o reajuste/repactuação de preços para a contratação de serviços continuados, observado o dispostos na Instrução Normativa nº 05/2017 - MPOG, 
conforme previsão no Edital.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, conforme Decreto 
Distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 
8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 
para a Administração, desde que não seja caso de rescisão unilateral do contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o 
disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis.

15.2. O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase 
produtiva do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 e Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF).

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da 
legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sétima – Do Executor

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Polícia Militar do 
Distrito Federal.

Cláusula Décima Nona – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Cláusula Vigésima – Do combate à Corrupção

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

Brasília, _____ de ___________ de 20__

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

OU

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___- ___, nos termos do Padrão nº 04/2002 com alterações.

Processo nº __________________.

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação de competência 
prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CGC nº 
________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93.

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. 
______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quinta – Do Valor
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5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas 
no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) 
orçamento(s) seguinte(s).

5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na falta 
de previsão específica, pelo– IPCA.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade 
____________.

Cláusula Sétima – Do Pagamento

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a 
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. No caso de contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória e mensal de provisões 
trabalhistas serão realizadas nos termos da Lei Distrital nº 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.639/2013 e alterações posteriores.

7.3. Os pagamentos somente serão efetuadas pela contratante após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 
FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados.

7.4. Para fins de garantia de cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, será 
adotado a seguinte:

7.4.1. os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que 
participarem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador.

OU

7.4.1. os valores destinados ao pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução 
dos serviços contratados serão depositados pela contratante em conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, e com movimentação autorizada 
pela contratante.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ____________ (_____________), de acordo com o item ______do Termo de Referência, a contar da data de sua assinatura até o 
dia ___ de ___________ de 20___, (permitida a sua prorrogação na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 OU na forma do art. 57, IV da Lei nº 8.666/1993 OU 
vedada a sua prorrogação), sendo seu extrato publicado no DODF.

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura, .

Cláusula Nona – Das garantias

A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme previsão constante do Edital.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo e de culpa.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes, devendo manter um preposto para representá-la durante a execução do contrato.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5- A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais 
e/ou previdenciários por ventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Pública do Distrito Federal.

11.6- É proibido o uso de mão de obra infantil em qualquer fase produtiva do bem ou na prestação do serviço, sob pena de rescisão contratual e a aplicação de 
multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (lei distrital nº 5.061 de 08.03.2013).

11.7- A Contratada fica obrigada a cumprir as exigências da Lei Distrital nº 4.770/2012:

I- recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública;

II- comprovar que adota práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reutilização.

11.8. Comprovar, mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza 
fiscal, trabalhista e previdenciária relativas a seus empregados.

11.8.1. Incluem-se nessa obrigação as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos do Distrito Federal.

11.8.2. As irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de que trata este artigo devem ser sanadas 
no prazo máximo de trinta dias da detecção, quando não identificada a má-fé ou a incapacidade de correção.

11.8.3. O não atendimento das determinações constantes da Lei Distrital nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administrativo para rescisão unilateral do 
contrato pela Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções. (Lei Distrital nº 5.087/2013 e Decreto Distrital nº 39.978/2019)

11.8.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB)

11.8.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

11.9. É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)
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I – discriminatório contra a mulher;

II – que incentive a violência contra a mulher;

III – que exponha a mulher a constrangimento;

IV – homofóbico;

V – que represente qualquer tipo de discriminação.

11.9.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de profissionais do setor artístico.

11.9.2. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório constitui motivo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.

11.10. Será exigida da contrata a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei 6.112 de 02 de fevereiro de 2018, 
alterada pela Lei nº 6.176, de 16/07/2018 e Lei nº 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto nº 40.388 de 14/01/2020. (RETIRAR SE O VALOR ESTIMADO FOR 
INFERIOR A R$ 5.000.000,00)

11.10.1. Para o cumprimento do disposto no item anterior, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

I - Relatório de Perfil, nos termos do Anexo VII do edital;

II - Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo VIII do edital.

11.11. Deverá ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser destinado a pessoas em situação 
de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

11.11.1. As empresas responsáveis pelas obras e pelos serviços devem informar ao órgão do governo que responde pela pauta da assistência social a oferta de 
vagas prevista no caput.

11.12. nas contratações de serviços com prestação de mão de obra exclusiva de cláusula que caracterize como falta grave o não recolhimento do FGTS dos 
empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale - transporte e do auxílio - alimentação, podendo dar 
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos 
termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.13. Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a contratada deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, atende às regras de acessibilidade 
previstas na legislação.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a 
modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

12.3 - Caberá o reajuste/repactuação de preços para a contratação de serviços continuados, observado o dispostos na Instrução Normativa nº 05/2017 - MPOG, 
conforme previsão no Edital.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia 
oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 
para a Administração, desde que não seja caso de rescisão unilateral do contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

Parágrafo primeiro - O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, 
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.

Parágrafo segundo - O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infantil no processamento, transporte, ou 
qualquer fase produtiva do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da 
legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sétima – Do Executor

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato,

que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Polícia Militar do 
Distrito Federal.

Cláusula Décima Nona – Do combate à Corrupção

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. (Parecer nº 343/2016 – 
PRCON/PGDF)

Cláusula Vigésima – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília, _____ de ___________ de 20__

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no 
________________________, estabelecida em _________________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração 
Pública:

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato*

Valor total dos Contratos R$____________

 Local e data

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no 
________________________, estabelecida em _________________________, atende à previsão contida no Art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
mantendo o percentual de no mínimo cinco por cento e no máximo quinze por cento do quantitativo de trabalhadores contratados, para aprendizes, assim 
definidos em Lei, bem como os mantêm matriculados nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem

Brasília, _____ de ______________________ de _______

_______________________________________________

Assinatura

ANEXO VIII

Avaliação de Programa de Integridade

Relatório de Perfil

Identificação

Órgão/entidade contratante:

Pessoa jurídica contratada:

CNPJ nº:

Nº do contrato:

Responsável pelas informações prestadas:

CPF nº:

Cargo:

E-mail e telefone do responsável:

I. Indicar os setores do mercado em que atua (no Distrito Federal, no Brasil e, conforme aplicável, no exterior).

1. Informar as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica no Brasil e no exterior, indicando as principais localidades em que atua;

2. Se for sociedade empresária de capital aberto, informar onde são negociados seus valores mobiliários.

II. Apresentar sua estrutura organizacional, hierarquia interna, processo decisório e principais competências de conselhos, diretorias, departamentos ou setores.

1. Apresentar a estrutura de governança da pessoa jurídica, deve-se anexar organograma e cópia do contrato/estatuto social registrado;

2. Informar se a pessoa jurídica necessita de autorizações ou determinações de outras pessoas jurídicas (matriz ou outra empresa do grupo econômico);
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3. Informar se a pessoa jurídica já foi condenada administrativa ou civilmente por atos de corrupção e/ou fraude a licitações e contratos administrativos;

III. Descrever as participações societárias em que está envolvida na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.

1. Indicar a composição do capital social da pessoa jurídica, destacando quem são os principais sócios/acionistas e qual o percentual detido por cada um deles;

2. Informar se a pessoa jurídica detém participação em outras empresas, destacando quais são e o percentual detido;

3. Informar se a pessoa jurídica integra grupo econômico e, caso positivo, encaminhar organograma do grupo, bem como informar em que países atuam as 
demais empresas do grupo;

4. Indicar se a pessoa jurídica realizou ou realiza alguma das seguintes operações: fusão, aquisição, incorporação, joint venture, consórcios, parcerias e 
associações. Caso positivo, informar quais operações realiza / realizou e a razão social das demais pessoas jurídicas envolvidas na operação.

IV. Informar o quantitativo de empregados, funcionários e colaboradores.

Cargo/Perfil Quantidade
Acesso à internet

(sim/não)

                                                         Dirigente                            

Administrativo

Operacional

Estagiários

Terceirizados

Outros

Total

V. Sobre as interações com a administração pública distrital, nacional ou estrangeira, informar:

1. Informar quais autorizações, licenças ou permissões são necessárias para o exercício das atividades da pessoa jurídica e os órgãos responsáveis pelas 
respectivas emissões.

2. Informar se a pessoa jurídica exerce uma atividade regulada e, se for o caso, indicar o ente regulador.

3. Quantitativo e valores de contratos celebrados ou vigentes com entidades e órgãos públicos brasileiros nos últimos três anos e a participações destes no 
faturamento anual da jurídica:

Ano Quantidade de Contratos Valor Percentual do faturamento bruto anual

4. Informar se utiliza intermediários nas interações com o setor público, destacando a frequência e em quais situações (exemplos: participação em licitações, 
execução de contratos administrativos, obtenção de autorizações, licenças e permissões, protocolo de documentos, desembaraço aduaneiro) eles são utilizados.

VI. A pessoa jurídica pode ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123/2016?

( ) Sim

( ) Não

Faturamento bruto obtido no último ano: R$ ___________________________.

VII. Sobre o Programa de Integridade, informar:

1. Data em que a pessoa jurídica entende que o programa foi instituído.

O responsável declara para todos os fins que as informações prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros, estando ciente das sanções cabíveis 
aquele que prestar informação falsa e apresentar documento falso.

Assinatura do responsável pelas informações

Cidade e data.

ANEXO IX

Avaliação de Programa de Integridade

Relatório de Conformidade

Identificação

Órgão/entidade contratante:

Pessoa jurídica contratada:

CNPJ nº:

Nº do contrato:
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Responsável pelas informações prestadas:

CPF nº:

Cargo:

E-mail e telefone do responsável:

I - Cultura Organizacional de Integridade

1. Sobre a estrutura organizacional da pessoa jurídica e sua relação com a integridade.

1.1. Apresentar documento em que seja possível verificar a formalização da estrutura organizacional da pessoa jurídica e indicar, caso existam, os locais em que 
as informações sobre a estrutura organizacional estão disponibilizadas para os públicos interno e externo.

(Exemplo: contrato / estatuto social, regimento interno ou outro documento oficial que regulamente o funcionamento da pessoa jurídica e demonstre a sua 
estrutura organizacional. A disponibilização da estrutura organizacional para os diferentes públicos pode ser comprovada, por exemplo, com o envio de telas da 
intranet ou com a indicação do link em que as informações estão divulgadas.)

1.2. Informar se a pessoa jurídica possui órgão(s) colegiado(s) para tratar de temas de ética e integridade, como Comitês e Conselhos de Ética. Caso possua, 
enviar os regulamentos que regem esse(s) órgão(s) colegiado(s) e documentos que comprovem o seu funcionamento, como atas de reunião.

2. Sobre o Comprometimento da Alta Direção

2.1. Informar se são adotados critérios de integridade para escolha dos membros da alta direção. Caso existam, enviar o documento formal em que os critérios 
estão expressamente previstos.

2.2. Informar se existem membros da alta direção envolvidos nos atos investigados em processos administrativos no GDF. Em caso positivo, informar se eles 
permanecem nos cargos da alta direção da pessoa jurídica.

2.3. Informar se os membros da alta direção participam das atividades relacionadas ao Programa de Integridade e apresentar os respectivos documentos 
comprobatórios.

(Exemplo: aprovação das principais políticas relacionadas ao Programa de Integridade; supervisão e acompanhamento das atividades relacionados ao Programa 
de Integridade; participação em treinamentos sobre o Programa de Integridade).

2.4. Informar se os membros da alta direção manifestam seu apoio ao Programa de Integridade.

Apresentar as cópias das manifestações ou indicar o local em que elas podem ser acessadas. Destacar o conteúdo das mensagens, a frequência com que são 
feitas, os responsáveis pela sua emissão e o públicoalvo.

3. Sobre a instância interna responsável pelo Programa de Integridade

3.1. Informar se a pessoa jurídica possui uma instância interna responsável pelas atividades relacionadas ao programa.

Obs: não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.

Caso possua, os seguintes pontos devem ser destacados no relatório:

¸estrutura (formalização de criação da área);

¸ atribuições (formalização das atribuições, se ela se dedica apenas às atividades relacionadas ao programa);

¸ recursos disponíveis (o número de empregados que compõem a instância; se os empregados estão dedicados exclusivamente ou não às atividades relacionadas 
ao Programa de Integridade);

¸as garantias conferidas aos responsáveis pela instância e a quem eles estão subordinados.

Caso o responsável pela instância tenha a prerrogativa de se reportar diretamente à instância mais elevada da pessoa jurídica, é necessário enviar comprovações 
de que essa prerrogativa é de fato exercida, como atas de reunião, e-mails, comunicados, apresentação de relatórios, etc.

4. Sobre os padrões de conduta e ética

4.1. Apresentar o(s) documento(s) em que estão estabelecidos os padrões de conduta e ética esperados de todos os empregados e administradores da pessoa 
jurídica.

Em geral, esses padrões estão estabelecidos em um Código de Ética, informar quando o documento foi publicado e o responsável pela aprovação.

4.2. Indicar os meios de divulgação do(s) documento(s). Informar a forma de acesso assegurada aos diferentes públicos; indicar se está disponível na internet; 
indicar as ações de divulgação do documento realizadas nos últimos (doze) meses.

4.3. Informar se foram realizados treinamentos sobre esse documento e o público alcançado por esses treinamentos nos últimos 12 (doze) meses.

4.4. Informar se esse(s) documento(s) ou documento equivalente é aplicável a terceiros (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte).

4.5. Informar como esse documento é disponibilizado a terceiros e se são ofertados treinamentos sobre esse documento para terceiros, sobretudo para agentes 
intermediários, caso a pessoa jurídica utilize agentes intermediários.

5. Sobre a estrutura para realização de treinamentos relacionados ao Programa de Integridade.

5.1. Apresentar o planejamento dos treinamentos relacionados ao Programa de Integridade, se existente.

5.2. Informar quem são os responsáveis pelo planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação dos treinamentos.

5.3. Apresentar, se existentes, os controles utilizados para verificar a participação dos empregados nos treinamentos.

5.4. Apresentar, se existentes, os mecanismos utilizados para verificar a retenção dos conteúdos apresentados nos treinamentos.

II - Mecanismos, Políticas e Procedimentos de Integridade 6. Sobre a realização de análise de riscos para elaboração ou aperfeiçoamento do programa.

6.1. Informar se foi realizada uma análise que contempla expressamente riscos relacionados a corrupção e fraude, destacando, caso tenha sido realizada, os 
responsáveis pela análise; quando ela foi realizada e se há planejamento definido sobre a periodicidade em que deve ser refeita.

7. Sobre a prevenção de ilícitos nas interações com a Administração Pública

7.1. Apresentar suas políticas e procedimentos de integridade, destacando aquelas relacionadas à interação com a administração pública, bem como enviar 
documentos comprobatórios de sua aplicação e monitoramento.

Exemplos de políticas e procedimentos: brindes e presentes, conflito de interesses, contratações de agentes públicos, contatos com agentes públicos em 
reuniões, fiscalizações e outras atividades.

7.2. Indicar a forma como as políticas podem ser acessadas pelos empregados.

7.3. Indicar os treinamentos realizados nos últimos 12 (doze) meses que abordaram os conteúdos dessas políticas, destacando o público-alvo desses 
treinamentos. 8. Políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos 
administrativos

8.1. Apresentar, se existentes, as políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de 
contratos administrativos, bem como enviar documentos que comprovam sua aplicação e monitoramento.
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8.2. Indicar a forma como as políticas podem ser acessadas pelos empregados.

8.3. Informar se é dada transparência sobre as licitações das quais participa e os contratos administrativos que celebra, indicando obrigatoriamente onde os 
dados podem ser acessados.

9. Precisão, Clareza e Confiabilidade dos Registros Contábeis e Demonstrações Financeiras

9.1. Indicar os mecanismos e controles utilizados para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis, bem como a confiabilidade dos relatórios e 
demonstrações financeiras produzidos.

Apresentar os fluxos de trabalho para elaboração de lançamentos contábeis; se possui regras que estabelecem segregação de funções e definição de níveis de 
aprovação de receitas e despesas; se possui "red flags" durante a realização de lançamentos contábeis; se exige a verificação do cumprimento do objeto de 
contrato para realização de pagamento; se possui auditoria interna e se é submetida à auditoria contábil independente periodicamente.

10. Diligências para contratação e supervisão de terceiros (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.)

10.1. Indicar quais diligências relacionadas ao tema de integridade realizadas para contratação e supervisão de terceiros, bem como enviar documentos que 
comprovam sua realização.

Destacar a frequência com que as diligências são realizadas e refeitas; os responsáveis pela realização; os impactos que podem causar na contratação.

Caso a pessoa jurídica participa ou já tenha participado de consórcios, joint ventures, sociedades de propósito específico ou outros tipos de parcerias, indicar se 
realiza diligências específicas para seleção do parceiro.

10.2. Informar se insere em seus contratos cláusulas que versam sobre a necessidade de cumprimento de normas éticas e vedação de práticas de fraude e 
corrupção (cláusulas anticorrupção). Enviar cópias de contratos que comprovam a aplicação da cláusula.

11. Sobre diligências prévias a processos de fusões e aquisições (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.)

11.1. Indicar se realiza diligências relacionadas ao tema de integridade antes de efetuar operações societárias de fusão e aquisição relacionadas a questões de 
integridade.

Destacar se as diligências buscam verificar se as pessoas jurídicas envolvidas nas operações societárias possuem histórico de prática de atos lesivos previstos na 
Lei n. 12.846/2013; se as diligências alcançam os sócios das pessoas jurídicas envolvidas nas operações; se a instância responsável pelo Programa de Integridade 
participa dessas diligências e da apuração de seus resultados; o impacto das diligências na realização da operação.

12. Canais de denúncia

12.1. Informar se são disponibilizados canais de denúncia para os públicos interno e externo.

Na avaliação, serão considerados:

¸o alcance dos canais,

¸as garantias oferecidas aos denunciantes,

¸a previsão expressa de que os canais podem ser utilizados para realização de denúncias relacionadas à prática de atos lesivos previstos na Lei n. 12.846/2013,

¸a possibilidade de acompanhamento da denúncia por parte do denunciante.

12.2. Indicar os meios utilizados para apuração e tratamento das denúncias recebidas, bem como as medidas disciplinares a que estão submetidos aqueles que 
violarem os padrões éticos estabelecidos.

12.3. Apresentar, se existentes, as estatísticas e dados sobre o funcionamento do canal de denúncias. Na avaliação, será considerada a proporcionalidade entre o 
número de denúncias e número de denúncias apuradas.

13. Monitoramento contínuo do Programa de Integridade visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate dos atos lesivos referidos no art. 
5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e na legislação correlata

13.1. Informar qual instância da empresa é responsável pelo monitoramento do Programa de Integridade.

13.2. Informar as metas e indicadores utilizados na avaliação de efetividade do Programa de Integridade. Apresentar documento com a definição de metas a 
serem alcançadas e indicadores utilizados para aferir a efetividade do Programa de Integridade.

13.3. Informar o fluxo de disponibilização de informações sobre o Programa de Integridade.

Apresentar documentos (relatórios, informativos, etc.) demonstrando a comunicação sobre o monitoramento do Programa de Integridade às partes 
interessadas, inclusive para a alta gestão da empresa.

13.4. Informar as alterações propostas, a partir do monitoramento contínuo do Programa de Integridade, para o aperfeiçoamento na prevenção, detecção e 
combate dos atos lesivos.

14. Ações de promoção da cultura ética e de integridade por meio de eventos, e instrumentos que comprovem a sua realização.

14.1. Informar a programação de eventos relacionados à promoção da cultura ética e de integridade. Apresentar lista de presenças, registros dos eventos em 
site/intranet.

III - Atuação da Pessoa Jurídica em Relação ao Ato Lesivo

15. Informar se a pessoa jurídica conseguiu evitar a consumação da infração por meio dos controles previamente existentes.

16. Informar se a pessoa jurídica comunicou esses fatos às autoridades competentes.

17. Informar as ações que foram adotadas em relação aos envolvidos nos atos lesivos.

18. Informar se eles foram afastados dos seus quadros funcionais; ou se foram afastados dos cargos/funções que exerciam; ou, se mantidos nos cargos/funções, 
estão sendo monitorados.

19. Informar se foram adotados novos procedimentos preventivos, ou aperfeiçoados os já existentes, para evitar que o ato lesivo ocorra novamente.

20. Informar se foram realizadas investigações internas ou contratada organização independentes para verificar se ocorreram atos semelhantes.

O responsável declara para todos os fins que as informações prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros, estando ciente das sanções cabíveis 
aquele que prestar informação falsa e apresentar documento falso.

Assinatura do responsável pelas informações

Cidade e data

ANEXO X

DECRETO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
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Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o 
disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o 
disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de 
abril de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, 
em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste 
Decreto. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do 
que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos 
I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administrativas

Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às 
seguintes sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu 
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou 
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 
1).

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo 
não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 
15/08/2006, p. 1).

IV - 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 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, 
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa 
prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido: (Alteração dada pelo 
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se 
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços;

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 
retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na 
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das 
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de 
atraso; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro 
dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Alteração dada pelo Decreto nº 
35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação 
do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo 
de entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será 
executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Alteração dada pelo Decreto nº 
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, 
p. 1).

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente 
atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
cobrados judicialmente. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou 
execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto 
no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado 
interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam 
penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos 
seguintes percentuais: (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das 
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de 
atraso; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro 
dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Acréscimo dado pelo Decreto 
nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo 
estabelecido pela Administração; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for 
menor, em caso de rescisão contratual; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for 
menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no 
DODF de 14/12/2015, p. 7).

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se 
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do 
Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os 
prazos a seguir: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão 
integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF 
de 15/08/2006, p. 1).

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

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

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no 
DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, 
em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços;

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a 
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 
13/07/2006, p. 2).

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de 
Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e 
alterações posteriores;

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará 
na suspensão perante o órgão sancionador.
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§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito 
dos procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos 
informados na instrução processual.(Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os 
órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos 
irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações, 
estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da 
natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto

III - aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso revogado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 
13/07/2006, p. 2).

Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, 
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos 
pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 
15/08/2006, p. 1).

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 
26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por 
despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, 
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção 
providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e 
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por 
órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste 
Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo 
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à 
composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija 
penalidade específica. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos 
casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF 
de 13/07/2006, p. 2).

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. (Acréscimo dado pelo Decreto 
nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, 
p. 2 e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo 
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS
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