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ESTUDO TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº 23243.001038/2018-80 
DOCUMENTO SEI Nº 0211711 
INTERESSADO(S): DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de limpeza, asseio e conservação, que compreenderá o
fornecimento de mão de obra e todo o material de consumo e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, sob regime de execução
indireta, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei.
 
1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
1.1. A necessidade de contratação de serviço de limpeza em tela decorre da execução insuficiente pela atual contratada, tanto em aspectos de
gerenciamento de mão de obra quanto aspectos técnicos dos serviços.
1.2. A Equipe de Planejamento designada pela Portaria nº 180/2018 (SEI nº 0151096), elaborou os Estudos Preliminares para a contratação em
tela, para análise da sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma que melhor atenda
às necessidades da Administração, em conformidade com o disposto no artigo 24 e no Anexo III da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.
1.3. Na realização deste Estudo observou-se os preceitos de direito administrativo e, em especial, às normas estabelecidas, a saber:

I - Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes
para a Reforma Administrativa;
II - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública;
III - Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional;
IV - Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998, que dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.
V - Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns;
VI - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
VII - Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços
comuns;
VIII - Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe 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.
IX - Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, que altera a Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre
os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em
geral.
X - Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, da Secretária de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
XI - Outras normas aplicáveis à espécie.

1.4. A contratação dos serviços em questão justifica-se em face da necessidade de profissionais nas áreas de limpeza, asseio e conservação.
Justifica-se, também, porque sua interrupção poderá comprometer a continuidade das atividades institucionais, por isso a contratação deve estender-se por
mais de um exercício financeiro e continuamente. Devido à importância destes serviços e no intuito de sempre melhor atender os objetivos do Instituto
Federal de Edução de Rondônia (IFRO), faz-se necessária a contratação de empresa especializada, uma vez que não se dispõe de recursos humanos no
quadro de pessoal e materiais para realização dessas atividades.
1.5. Ressalta-se que a contratação dos serviços em questão visa suprir a lacuna deixada pela Lei nº 9.632/1998, que dispõe sobre a extinção de
cargos no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Sendo assim, a contratação de serviços será por unidade de postos de
trabalho, devido à dinamicidade das tarefas a serem executadas, inviabilizando a adoção de outros critérios de aferição de resultados.
1.6. A conservação/manutenção patrimonial, assim como outras atividades que visam dar suporte à estrutura dos serviços prestados à sociedade,
de acordo com o contido no Art. 1º do Decreto nº 2.271/1997, são definidas como acessórias à atividade fim da Instituição, podendo, ser objeto de execução
indireta e constituindo uma alternativa para a melhoria do desempenho da gestão das atividades de apoio, pois trata-se de serviço essencial para a
Administração.
1.7. Pretende-se alcançar, com a presente contratação, a conciliação entre os menores custos possíveis e o atendimento adequado das
necessidades da Administração. O benefício direto para Administração resultante da contratação em questão constitui-se na preservação do patrimônio
público e auxilia na execução das funções precípuas da Instituição. Garantindo a limpeza e conservação dos bens móveis bem como a conservação predial,
disponibilizando aos servidores, colaboradores e visitantes um ambiente limpo e asseado para o desenvolvimento de suas funções e prevenindo a
proliferação de insetos e consequente disseminação de doenças no ambiente de trabalho. Além disso, justifica-se conveniente o dimensionamento das áreas
a ser detalhado no Termo de Referência, em razão das características dos prédios, bem como das atividades demandadas, horários e público atendido,
considerando, ainda a periodicidade de serviços em determinados ambientes. A relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada esta
baseada em experiência de contratações anteriores, bem como nos horários em que os serviços são demandados.
 
2. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO
2.1. Esta contratação está em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRO, para o período de 2018 a 2022, ação nº 03, do
subitem nº 1.4 " AÇÕES – PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)", que visa: "Garantir a manutenção dos serviços essenciais da instituição".
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9632.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3555.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/713-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
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3. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO A CONTRATAR
3.1. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de
identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração, e as que foram
identificadas foram incorporadas na contratação em análise.

Solução 1: Contratação de serviço de limpeza e higienização com fornecimento de materiais incluso. 
Descrição: Este tipo de aquisição engloba juntamente com a mão de obra contratada os materiais inerentes a execução dos serviços, além disso a
metodologia de apuração dos valores da remuneração da contratada é por metro quadrado. Modelo já difundido e recomendado na IN 02/2008
MPOG e IN 05/2017 – MPOG, e utilizado por vários campi do IFRO e outros órgãos, sendo que este modelo se adéqua à utilização do Instrumento
de Medição de Resultados (IMR) com base na qualidade/quantidade dos serviços prestados.
Solução 2: Contratação de serviço de limpeza e higienização, sem a inclusão de materiais. 
Descrição: Nesta modalidade, para aquisição dos materiais de consumo de limpeza é necessário realizar uma segunda licitação, incorrendo nos
custos de licitar e fiscalizar, além dos riscos de eventual solução de continuidade, atrasos de entregas, falta de produtos de limpeza ou algum item
restar deserto na licitação, o que é bastante comum devido as quantidades pouco expressivas.
Solução 3: Contratação de serviço de limpeza e higienização por posto de trabalho 
Descrição: Esta metodologia não é aplicável aos órgão regidos pela IN SEGES/MPDG nº 05/2017, a qual estabelece que os serviços de limpeza
serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a
produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local objeto da contratação. Além disso a delimitação do
número de postos de trabalhos impede a Contratada de gerenciar a força de trabalho necessária para execução dos serviços e nem possibilita o
adimplemento de inovações tecnológicas para aumentar a produtividade.
Solução 4: Aquisição de serviços de limpeza e higienização, com fornecimento de materiais, sendo que os materiais sejam apartados do faturamento
da mão de obra. 
Descrição: Neste modelo de contratação, realiza-se a aquisição do serviço juntamente com os materiais, porém deve-se realizar os controles dos
materiais fornecidos pela empresa contratada, solicitando que a empresa ao final do mês fature somente o valor efetivamente utilizado. Esta
modelagem exige maior acompanhamento da Fiscalização, traduzido em tempo de um servidor dedicado a realizar esse controle, sendo que estes
materiais deverão ficar armazenados em local separado ao almoxarifado da unidade, além dos riscos de eventuais desperdícios ou extravio de
material.

3.2. Ao observar as soluções postas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos em cada uma das
opções, entende-se como formato mais adequado o apresentado pela Solução 1. Esta mostra-se mais vantajosa, uma vez que atende as determinações legais,
reduz a dedicação de força de trabalho exclusiva para controle de materiais de consumo de limpeza, conferindo a contratada o ônus deste controle e mesmo
assim mostrando-se a opção mais econômica à instituição.
3.3. E por fim, ressalta-se que o modelo proposto também se amolda as cobranças atuais dos órgãos de controle, quanto a uma gestão de serviços
por resultados, uma vez que a cobrança dos serviços por metro quadrado, juntamento ao Instrumento de Medição por Resultado (IMR) permite o
alinhamento entre as necessidades da organização e a qualidade dos serviços que estão sendo prestados. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. São os seguintes os requisitos necessários ao atendimento da necessidade: 

I - Prestação de serviços de limpeza e conservação de segunda a sexta-feira, nos prédios cujas áreas fazem parte do escopo da
presente contratação;
II - Prestação dos serviços com fornecimento de material (inclusive papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), o que implica
vantagem para a Administração;
III - Prestação dos serviços com pagamento por metro quadrado de área a ser limpa e conservada.

4.2. Esta contratação configura-se como serviço de natureza continuada pois estas atividades objeto deste Estudo deverão ser prestados
novamente, no exercício financeiro seguinte. Ademais, este serviço é cotidianamente requisitados para o andamento normal das atividades do IFRO, não se
exaurindo em uma única prestação. 
4.3. Este serviço é necessidade perene do Poder Público, uma vez paralisada ela tende a acarretar danos não só à Administração, como também à
população atendida pelos serviços proporcionados pelo IFRO. Trata-se de atividade que influencia diretamente na boa execução das funções da instituição e
sua interrupção pode afetar o atingimento do objetivo institucional. 
4.4. A habilitação a ser exigida das licitantes interessadas em participar do certame será conforme determina os artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93
e artigo 4º inciso XIV da Lei nº 10.520/2002, conforme constará no Edital, bem como as seguintes:
4.4.1. Habilitação econômico-financeira adicional:

a) 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); 
b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros 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; 
c) 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; 
d) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo do Anexo VII-E da IN
SEGES/MPDG nº 05/2017, 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 conforme determina
a norma supramencionada; a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último
exercício social; 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 de verá apresentar justificativas 
b) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

4.4.2. Habilitação técnica adicional:
a) Atestados ou declarações de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove aptidão
da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto, sendo
experiência mínima de 3 (três) anos no mercado de limpeza predial em edificação(ões) com área interna de pelo menos 4.500 m², ou seja,
que a licitante executou limpeza em pelo menos 4.500 m² de área interna durante todo o período mínimo de 3 (três) anos.

4.5. Ao exigir, simultaneamente, comprovação de tempo de prestação de serviço e de área executada, objetiva-se garantir a seleção de empresa
estabelecida no mercado, com experiência de mais de três anos, em atendimento a serviços com dimensões compatíveis com as que serão executadas, ou
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seja, em condições reais de assumir os serviços a serem contratados, com segurança e eficiência adequadas, atendendo a um conjunto de ambientes
diversificado, diversificadas tarefas de limpeza, coordenação de equipe, cumprimento de cronograma de atividades. A área mínima exigida equivale a
pouco mais de 50% da área física interna a ser limpa nos prédios.
4.6. Somente serão 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.
4.7. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes (Acórdão TCU nº
463/2015-P).
4.8. Para comprovação da limpeza em pelo menos 4.500 m² de área interna, será aceito o somatório de atestados de períodos concomitantes
(Acórdão TCU nº 463/2015-P).
4.9. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
4.10. O pagamento pelo Contratante dos valores destinados ao pagamento de férias e um terço constitucional de férias, 13º (décimo terceiro)
salários e verbas rescisórias dos trabalhadores da Contratada deverá ser feito em conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, conforme
previsto na IN SEGES/MPDG nº 005/2017, podendo ser substituído por Pagamento pelo Fato Gerador, nos termos do mencionado normativo.
4.11. A Contratada deverá, ainda:

a) Elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e o Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO pertinente ao objeto, devendo apresentar no prazo de 30 (trinta) dias da contratação e renovar sempre que
necessário, conforme legislação pertinente;
b) Implementar os programas de sustentabilidade elaborados pelo Contratante, tais como de descarte de materiais potencialmente
poluidores, programas de redução de energia elétrica, uso racional de água e de coleta seletiva de resíduos sólidos; Realizar os
procedimentos adequados de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias, pneumáticos inservíveis,
lâmpadas fluorescentes, frascos de aerosóis em geral, entre outros. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;
c) Apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, Laudo Pericial realizado por profissional competente e
registrado no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, os quais serão submetidos à aprovação da Contratante. Em caso de conclusão
pela insalubridade e/ou periculosidade, deverá ainda a Contratada comprovar o pagamento dos referidos adicionais aos empregados;
Pagar, quando devido, adicional de insalubridade e/ou periculosidade a seus empregados, em especial aqueles incumbidos da limpeza dos
banheiros de uso coletivo, considerando a Súmula nº 448 do Tribunal Superior do Trabalho - TST, para a qual a higienização de
instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, enseja o pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo;
d) Colocar a disposição do Contratante funcionários com no mínimo escolaridade alfabetizado ou equivalente, para que estas consigam ler
os rótulos dos materiais que devem ser utilizados cotidianamente, além de conseguir ler e interpretar materiais escritos de capacitação ou
comunicados, avisos ou advertências.

4.12. Os serviços que se deseja contratar são classificados como serviços comuns, pois são facilmente prestados por diversas empresas do ramo e
permitem estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho
peculiares ao objeto, conforme exigências da Lei n° 10.520/2002. Serão licitados por empreitada de preço unitário, agrupado em um único lote, auferindo
vantagem econômica para a Administração, centralizando o gerenciamento das ações do preposto da Contratada, sem prejuízo a outrem, visto que os postos
se interrelacionam. Dessa forma, os itens foram agrupados em um único lote, o que proporcionará um ganho de escala, por permitir ao fornecedor detentor
do melhor lance ofertar preços mais vantajosos para a Administração Pública na presente contratação.
4.13. Devido a particularidade desta contratação, qual seja, definição clara da demanda em relação a quantidade e a frequência, bem como o
atendimento das unidades envolvidas, não será adotado o sistema de registro de preços – SRP.
4.14.  
4.15. Para efeito da contratação inicial ou no decorrer do Contrato poderão ser criadas, excluídas ou acrescidas áreas de limpeza ou poderá ocorrer
alteração de produtividade por metro quadrado ou do quantitativo de material e equipamentos, de acordo com as conveniências do Contratante, sendo,
contudo, obedecido o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.
4.16. Não se aplica a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, tendo em vista o serviço pleiteado tratar-se de atividades rotineiras e conhecidas pelas empresas do ramo, não sendo necessária transferências
de conhecimentos entre elas, após findado o contrato.
 
5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
5.1. A definição das quantidades a serem contratadas foi obtida das seguintes formas:

a) Através da definição das áreas a serem limpas e conservadas nos prédio da Reitoria e dos campi Jaru e Porto Velho Zona Norte e do
levantamento físico de cada ambiente que as constitui;
b) Através da definição do horário e da jornada diária em que o posto de trabalho de servente deve ser contratado;

5.2. O quantitativo a ser licitado foi obtida por meio de cálculo de produtividade e frequência, tendo por base as contratações anteriores, bem
como as características das áreas a serem limpas, o esforço de trabalho e o tempo de execução das tarefas. A contratação anterior foi modelada com base
nas produtividades genéricas estabelecidas na IN SLTI/MPOG nº 002/2008, que para esta contratação foram remodeladas para atendimento a realidade
institucional. Tal medida visa a redução de custos determinada pelo Decreto nº 8.540/2015, in verbis:

" Art. 2º Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão avaliar os contratos e os instrumentos congêneres
relativos à aquisição de bens e à prestação de serviços relacionados no Anexo, com o objetivo de reduzir o gasto público, observado o disposto nos art. 58, art.
65, art. 78, caput, inciso XII, e art. 79, caput, inciso I, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Parágrafo único. A avaliação de que trata o caput tem como meta a redução de vinte por cento sobre o valor total dos contratos e instrumentos congêneres."
(Grifou-se)

5.3. Tal medida encontra-se fundamentada na IN SEGES/MPDG nº 005/2017, trecho a seguir transcrito:
ANEXO VI-B SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
"2.1. Os órgãos e entidades deverão utilizar as experiências e os parâmetros aferidos e resultantes de seus contratos anteriores para definir as produtividades
da mão de obra, em face das características das áreas a serem limpas, buscando sempre fatores econômicos favoráveis à Administração Pública. 
(...) 
11. O órgão ou entidade contratante poderá adotar índices de produtividade diferenciados dos estabelecidos neste anexo, desde que devidamente justificado 
nos Estudos Preliminares."

5.4.  Conforme planilha de levantamento de demanda anexa, para cada ambiente é determinada uma produtividade individual, considerando o
tempo em função do esforço de trabalho da equipe e a frequência com que o ambiente é limpo, depois transformada em uma produtividade-padrão (cuja
frequência é diária), conforme limite mínimo das faixas dispostas no Item 3 do ANEXO VI-B da IN SEGES/MPDG nº 005/2017. A produtividade diária
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leva em conta as perdas por deslocamento, operação de equipamentos, reabastecimento de material, paradas para descanso, café, água, banheiro, etc, de
forma que são considerados para jornada efetiva diária 7h30min. Nessa metodologia, as áreas em que são limpas mais de uma vez ao dia, como é o casos
dos banheiros e salas de aulas, acabam por resultar numa produtividade menor que a referencial, assim como ambientes com frequência "dia sim, dia não"
ou semanal, por exemplo, resultam numa produtividade maior que a referencial. Para exemplificar,  se uma determinada sala administrativa  tem 100m² de
área física e o tempo gasto para uma equipe de 2 serventes são 30min,  tem-se que numa jornada diária de 7h30min (450min) estes serventes limpam
1.500m² cada um. Nesta mesma lógica, caso a sala administrativa seja limpa 3 vezes na semana, proporcionalmente a produtividade alcança
3.500m². Sendo assim, este estudo visa adequar as produtividades em função da rotina de limpeza atual e frequência. Para finalizar, visando não ter um
preço para cada ambiente (produtividades diferentes), mas um preço único por tipo de área, a área física é convertida pela produtividade-padrão resultando
no quantitativo de Área Total Convertida ("área virtual") que será métrica da contratação.
5.4.1. Em cada ambiente, foram avaliadas as atividades efetivamente necessárias, considerando o histórico de contratações e entrevista com os
usuários dos ambientes, as rotinas de uso, bem como a frequência adequada de limpeza e conservação de cada ambiente.
5.4.2. A área a ser licitada da Reitoria é composta por edificações ainda em fase de finalização de processo de aluguel das instalações, que para
efeito de pagamento apenas serão faturadas áreas de efetiva prestação de serviços.
5.4.3. A área a ser licitada do Campus Jaru é composta por edificações ainda em fase de construção, que para efeito de pagamento apenas serão
faturadas áreas onde os serviços aqui descritos serão efetivamente realizados.
 
6. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS
6.1. Os valores estimados para esta contratação foram elaborados mediante ampla pesquisa mercadológica realizada pela Equipe de Planejamento
da Contratação durante a fase interna do procedimento, para os itens de materiais, equipamentos e insumos, conforme Instrução Normativa nº 5/2014. Os
demais componentes de custos consideram o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho vigente para a categoria (registrada no MTE nº RO000030/2017),
bem como referenciais do MPOG e TCU, contratos praticados e estimativa de materiais pelo Banco de Preços.
6.1.1. Foram realizadas, com base no contrato vigente, inclusões de itens pontuais que foram evidenciados pela Fiscalização do contrato atual,
assim como foi provisionado o aumento no número de alunos das unidades de ensino.
6.1.2. Os valores unitários máximos aceitáveis nesta contratação estão inferiores ao limite mínimo de preços estabelecido para a Administração,
relativos à região, definido por ato normativo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, desde que realizadas as adequações para
corresponder ao cenário máximo utilizado em Caderno de Logística para apuração do valor constate do normativo, tais como supressão de material de
limpeza (papel toalha, álcool gel, etc.) não previsto no cálculo referencial, encarregado para 30 (trinta) serventes e o cálculo de Área Total Convertida para
adequação de produtividade, a exemplo da metodologia da Portaria MPOG nº 29/2010, exceto para áreas insalubres que em razão do pagamento de
adicional de insalubridade representam valor superior ao limite estabelecido.
 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
7.1. Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de limpeza, asseio e conservação, que compreenderá o
fornecimento de mão de obra e todo o material de consumo e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, sob regime de execução
indireta, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei, contemplando os serviços a seguir elencados:
 JARU ZN REITORIA JARU ZONA NORTE REITORIA   

Item Descrição Unid Produtividade
referência**

Área
física
(m²)

Área
física
(m²)

Área física
(m²)

Área Total
Convertida
(m²)***

Postos
sugeridos

Área Total
Convertida
(m²)***

Postos
sugeridos

Área Total
Convertida
(m²)***

Postos
sugeridos  

Área Total
Convertida
(m²)*

Postos
sugeridos V.Unit. (R$/M2) Valor Mensal

1 Áreas
internas. M2 800 1.294,0 5.226,1 2.352,1 1.280,0 1,6 3.845,8 4,8 1.449,0 1,8  6.574,8 8,22 5,35  R$35.175,02

2
Áreas
internas
insalubres.

M2 800 136,0 178,5 114,3 1.281,8 1,6 1.630,9 2,0 813,1 1,0  3.725,7 4,66 6,52  R$24.291,72

3 Áreas
externas. M2 1.800 50.288,0 4.233,8 4.604,6 367,6 0,2 33,3 0,0 301,2 0,2  702,1 0,39 2,37  R$1.663,91

4

Esquadrias
(face interna
e externa),
sem
exposição a
risco.

M2 300 450,0 451,2 124,7 50,0 0,2 50,1 0,2 13,9 0,0  114,0 0,38 1,19  R$135,65

5

Fachadas
envidraçadas
e faces
externas de
esquadrias,
com
exposição a
risco.

M2 130 74,0 33,0 29,4 1,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0  1,8 0,01 0,23  R$0,40

    52.242,0 10.122,7 7.225,2 2.980,3 3,6 5.560,5 7,0 2.577,5 3,0  11.118,3 14 -  R$61.266,70
                  
                TOTAL ANUAL:  R$735.200,40

*Estimativa mensal 
**A produtividade foi determinada com base em análise da execução de contratos anteriores dimensionar o quantitativo de postos. 
***Considera a produtividade em função da frequência com que os serviços são prestados.
7.2. A contratação será realizada através da prestação de seviços com fornecimento de mão de obra exclusiva, com pagamentos mensais à
contratada que deverá manter seus funcionários registrados e regularizados durante toda a prestação dos serviços ao IFRO.
7.3. Os serviços seguirão os dispostos no Código Brasileiro de Ocupações – CBO de cada função e eventuais serviços adicionais contemplados
na rotina de execução dos serviços, devendo a Contratada adaptar os contratos de trabalho e a remuneração, se for o caso, de ser empregados, bem como
respeitar às Convenções Coletivas de Trabalho – CCT de cada categoria envolvida na contratação. 
 
8. JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO
8.1. A contratação em tela será em lote único e indivisível, envolvendo a prestação de serviços de limpeza acompanhada do fornecimento de
materiais e equipamentos, pois conforme já demonstrado anteriormente é o formato economicamente mais viável e que tem os melhores resultados à
instituição. Justifica-se o não parcelamento, apesar dos mesmos serem divisíveis (unidades diversas), pelo fato do agrupamento facilitar a gestão e
fiscalização do contrato e por trazer maior atratividade ao mercado, aumentando assim a competitividade por um contrato único com todos os serviços
agrupados.
8.2. A contratação dos serviços em lote único, sem parcelamento do seu objeto, é a que melhor atende os interesses e necessidades da
Administração pelos motivos a seguir:

I - O parcelamento tornaria a parte do contrato que se refere aos serviços a serem prestados na Reitoria e Campus
Jaru insignificantes em termos de valor, podendo ocasionar a sua não contratação;
II - Quanto maior o valor do contrato, mais se torna atraente para as empresas do segmento e melhor o aproveitamento de recursos,
tais como equipamentos de uso eventual e o posto de Encarregado, que será exigido apenas 1 (um) para o contrato todo;
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III - Não haverá a necessidade de gerir mais de um contrato, havendo economia:
a) nos procedimentos da fiscalização de contratos, pois os controles serão exercidos somente sobre uma empresa;
b) de recursos financeiros, pois não serão duplicadas as publicações dos eventuais resultados de julgamento da licitação, dos
extratos de contrato e termos de aditamentos; e
c) de recursos humanos, visto que tanto a equipe que processará a licitação, como a assessoria jurídica e a equipe de fiscalização,
concentrarão suas ações;

IV - Não haverá qualquer prejuízo para as potenciais licitantes pois o volume de negócios será atraente para que muitas empresas do
mercado possam participar da licitação; 
 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1. Entre os resultados pretendidos com a contratação estão:

I - Manter a qualidade da higienização dos prédios do Contratante, através prestação dos serviços por empresa especializada na
realização do objeto desta contratação, reiterando não haver no quadro de servidores cargos para execução dos serviços;
II - Melhoria e manutenção dos ambientes utilizados por usuários/cidadãos externos e internos;
III - Melhoria da imagem junto aos usuários;
IV - Otimização da força de trabalho na gestão e fiscalização de contratos;
V - Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;
VI - Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgaste ou custos para esta instituição;
VII - Garantir a boa execução dos serviços de limpeza e higienização, sempre embasados nos princípios de eficiência e
sustentabilidade. 
 

10. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
10.1. Entre as ações necessárias para a adequação do ambiente do Órgão estão:

I - Estruturação de espaço próprio para terceirizados, tais como disponibilização de vestiários, local para guarda de materiais e
acesso a sanitários; 
II - Capacitação de servidores para fiscalização dos serviços;

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
11.1. As contratações correlatas e/ou interdependentes a esta Contratação são:

I - Aquisição de mobiliário para estruturação dos ambientes para os terceirizados;
II - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para prevenir possíveis interrupções de
fornecimento por parte da Contratada. 
 

12. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.
12.1. Em cumprimento ao disposto no inciso XII, § 1º, art. 24 da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, este documento segue assinado pela Comissão de
Planejamento da Contratação de Serviços de Limpeza, designada pela Portaria nº 180/2018 (SEI nº 0151096), oportunidade em que declaramos, com base
no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável, necessária e adequada a esta instituição.
12.2. Esta declaração não leva em consideração a existência de orçamento para este contrato, devendo esta verificação ser feita no momento
oportuno, quando da tramitação de solicitação na Diretoria de Orçamento e Finanças(DOF).
13. 15. CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1. A contratação prevista, uma vez autorizada, deverá possuir adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

 
À Diretoria de Administração.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Alves Garcia Leal, Assistente em Administração, em 27/04/2018, às 17:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina do Nascimento, Coordenador(a) de Contratos e Convênios, em 27/04/2018, às 17:32, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Herbert Rodrigo Colares Benigno, Tecnólogo(a) em Gestão Pública, em 27/04/2018, às 17:39, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Patrícia Ferreira da Costa, Administrador(a), em 02/05/2018, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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