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Assunto: Projeto Revisão do Modelo de Contratação de Serviços de Limpeza

  

Senhor Coordenador-Geral de Licitações e Contratos,

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.  Trata-se do projeto piloto de contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de limpeza das edificações do Ministério da
Economia (ME), no âmbito do Distrito Federal (DF), compreendendo a alocação dos empregados necessários, o fornecimento e a utilização de insumos
adequados e suficientes para a execução do serviço e a disponibilização de solução tecnológica para gestão, controle e fiscalização contratual, por meio
de aplicação web e aplicativo mobile, conforme apresentado no Termo de Referência (TR) constante no Anexo I desta nota.

2. Busca-se a implementação de novo modelo, que sirva de referência para o governo federal, baseado em racionalização, pagamento por
resultados, estímulo à eficiência e foco na satisfação do usuário.

3. A iniciativa é aderente às atribuições da Central de Compras (Central) do ME, estabelecidas no art. 131 do Anexo I do Decreto nº 9.745,
de 8 de abril de 2019, assim como responde aos desafios da crise fiscal que assola o país.

4. A modelagem desenvolvida e ora proposta para implantação em projeto piloto reveste-se de ineditismo e inovação, atributos inerentes aos
projetos realizados pela Central.

5. Diante disso, instrução normativa específica estabelecerá regras para a contratação do projeto piloto de serviços de limpeza pela Central. 

6. Esta nota técnica consubstancia as principais informações acerca do modelo estratégico de contratação proposto, tais como as
peculiaridades do projeto e os fundamentos técnicos que orientam as opções de modelagem adotadas, a fim de subsidiar a tomada de decisão sobre o que
se postula.

7. Apresentam-se, basicamente, os pressupostos da Central, breve histórico da terceirização e da limpeza no setor público, um resumo do
estudo de modelagem realizado, seus objetivos, pressupostos e principais riscos, para, ao final, sugerir a deflagração de pregão eletrônico para a
contratação dos referidos serviços, de forma a permitir a sua implantação e experimentação em projeto piloto, no âmbito de 23 (vinte e três) edificações
utilizadas por unidades do ME, , com valor global máximo da contratação previsto de R$ 38.885.067,18 (trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta e
cinco mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos), sendo R$ 735.808,33 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oito reais e trinta e três centavos)
correspondentes aos serviços a serem executados sob demanda.

ANÁLISE

8. DA COMPETÊNCIA DA CENTRAL DE COMPRAS

8.1. O art. 131 do Anexo I do Decreto nº 9.745/2019, estabelece as competências da Central, dentre as quais está o planejamento de
contratações:

Art. 131.  À Central de Compras compete, no âmbito do Poder Executivo federal:
I - desenvolver e gerir sistemas de tecnologia de informação para apoiar os processos de aquisição, contratação, alienação e gestão
centralizadas de bens e serviços de uso em comum pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal;
II - desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, processos e procedimentos para aquisição, contratação, alienação e gestão
centralizadas de bens e serviços de uso em comum pelos órgãos e pelas entidades;
III - planejar, coordenar, controlar e operacionalizar ações que visem à implementação de estratégias e soluções relativas a licitações,
aquisições, contratações, alienações e gestão de bens e serviços de uso em comum;
IV - planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades para realização de procedimentos licitatórios, de contratação direta e de
alienação, relativos a bens e serviços de uso em comum;
V - planejar e executar procedimentos licitatórios e de contratação direta necessários ao desenvolvimento de suas atividades finalísticas;
VI - planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades para realização de aquisições, contratações e gestão de produtos e serviços de
tecnologia da informação e comunicação, de uso comum, para atender aos órgãos e às entidades da administração pública federal; e
VII - firmar e gerenciar as atas de registros de preços e os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nos incisos IV, V e VI.

8.1.1. Ainda, destacam-se os §§ 1º e 2º do artigo supramencionado, que estabelecem:
§ 1º As licitações para aquisição e contratação de bens e serviços de uso comum pelos órgãos da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional serão efetuadas prioritariamente por intermédio da Central de Compras.
§ 2º As contratações poderão ser executadas e operadas de forma centralizada, em consonância com o disposto nos incisos II, III e VI do
caput.

8.1.2. Como se vê, a Central reúne as competências para planejar, licitar ou contratar diretamente e até gerenciar os contratos; por isso, tem rito
procedimental diverso do que se dá, em geral, nas demais unidades compradoras da Administração, considerada as suas múltiplas competências.

8.1.3. As competências da Central envolvem o desenvolvimento de modelos, mecanismos, processos e procedimentos para contratação e gestão
centralizadas de bens e serviços de uso em comum, buscando implementar estratégias e soluções que conjuguem vantajosidade econômica, ganhos de
eficiência administrativa e continuidade sustentável de seus modelos, com a incorporação de tecnologias que aperfeiçoem a logística.

8.1.4. Importa registrar que o Anexo II do precitado decreto contempla 5 (cinco) coordenações-gerais na estrutura da Central, dentre essas a
Coordenação-Geral de Estratégias de Aquisições e Contratações, que conta com duas coordenações de projetos, estando uma dessas, a Coordenação de
Projetos II, responsável pelo planejamento da contratação dos serviços em comento.

8.1.5. As licitações e contratações realizadas pela Central visam atender a demandas em comum do Poder Executivo federal e fundamentam-se
em “estudos de diagnóstico da situação atual em órgãos e entidades a serem atendidos e em levantamentos de boas práticas dos mercados fornecedor e
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consumidor” (art. 3º da Portaria ME nº 103 de 21 de março de 2019), o que frequentemente conduz à proposição de modelos inovadores no contexto da
administração pública.

8.1.6. A atuação da Central, portanto, está profundamente ligada à prospecção de melhores formas de atender às demandas de bens e serviços da
estrutura governamental, missão que, inevitavelmente, provoca reflexões sobre melhores formas de regular as compras públicas.

8.1.7. Importa registrar que a Instrução Normativa SEGES nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do extinto Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP 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, permite à Central afastar sua aplicação quando elaborar nova
modelagem de contratação:

Art. 72. Para a execução de projeto piloto, a Central de Compras do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderá, desde
que justificado nos autos do processo respectivo, afastar a aplicação desta Instrução Normativa, naquilo que for incompatível com a
elaboração da nova modelagem de contratação, desde que observados os princípios gerais de licitação e a legislação respectiva.
 

9. DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

9.1. Na Seção I do Capítulo III - DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, a Instrução Normativa SEGES nº 5/2017 prevê
procedimentos iniciais para a elaboração do planejamento da contratação.

9.2. Para a presente propositura de contratação, entende-se que não se aplicam as exigências contidas no artigo 21, incisos I e III, de que a
demanda seja inicialmente formalizada em documento emitido pela requisitante ao setor de licitações e de que seja publicada portaria de designação
formal da equipe de planejamento de contratação pela autoridade competente do setor de licitações, prescrita no inciso III do precitado artigo, sendo
inexigíveis e dispensáveis, conforme artigo 23 da referida instrução:

Art. 23. O órgão ou entidade poderá definir de forma diversa a formação de equipe responsável pelo Planejamento das Contratações quando
contemplarem área técnica específica em sua estrutura, observadas as disposições desta Seção no que couber. (grifamos)

9.2.1. Inclusive, o inciso II do precitado artigo 21 refere-se ao procedimento de envio de documento de formalização da demanda “ao setor de
licitações do órgão ou entidade”, quando, no caso da Central, esta é também o setor de licitações para as contratações relativas a bens e serviços de uso
em comum pela Administração Pública federal, como explicitado no art. 131 do Anexo I do Decreto nº 9.745/2019.

 
10. ESTUDOS PRELIMINARES

10.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

10.1.1. A Administração Pública deve garantir a limpeza das instalações prediais que ocupa, tanto para a sua melhor preservação, quanto para
propiciar condições dignas e salubres de higiene e conforto aos seus colaboradores e visitantes usuários.

10.1.2. Trata-se de necessidade permanente de serviço, comum a todos os órgãos e/ou entidades da Administração Pública federal, atendida por
meio da terceirização da prestação dos serviços.

10.1.3. Segundo Leilyane Dias (2018)[1]
Limpeza é essencial em qualquer ambiente, por garantir saúde e bem-estar das pessoas que transitam ou trabalham nele. A própria
Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como ausência de doença, mas sim, como situação de bem-estar físico,
mental e social (Higiplus, 2012). Segundo Francisco (2017), dados de estudos realizados pela ISSA - The Worldwide Cleaning Industry
Association evidenciam que, no conteúdo organizacional, ambientes limpos podem elevar a produtividade entre 2% e 8%, diminuir em 46% a
ausência no trabalho e em 80% a chance de contagiar-se com resfriados e gripes, bem como eliminar 62% de superfícies contaminadas por
vírus.
 

10.1.4. A terceirização pressupõe o estabelecimento de parcerias, na busca estratégica por aumento da qualidade, eficiência, eficácia e
racionalização administrativa. 

10.1.5. Perseguindo esses objetivos, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 trouxe a diretriz de terceirização da área-meio no governo
federal, especialmente limpeza e vigilância, para que pudesse “melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle”
(art. 10).

10.1.6. A diretriz, entretanto, não foi cumprida. A Lei nº 5.845, de 6 de dezembro de 1972 (art. 2º, § 2º) vedou contratos relacionados com
atribuições de servidores federais do “Grupo de Serviços Auxiliares”. Somente 25 anos depois, com a Lei nº 9.527, de 10 de novembro de 1997, a
vedação foi revogada e a terceirização de serviços auxiliares foi destravada.

10.1.7. Com essa perspectiva, surgiu a Instrução Normativa MARE nº 18/1997, do extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado (MARE), regulando a contratação de serviços, com ênfase em limpeza e vigilância.

10.1.7.1. Ali foi definido que a limpeza seria contratada por metro quadrado, levando em conta a periodicidade e frequência de atividades. O preço
seria uma função dos custos do “homem-mês” e sua produtividade, ou seja, quantos metros quadrados um profissional terceirizado é capaz de executar
em determinado tempo, conforme as condições exigidas.

10.1.8. Ainda que a norma obrigasse os fiscais de contrato a fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela
contratada, os focos dos controles, nessa época, foram os problemas relacionados à falta de padronização que marcava os processos, estabelecendo a
adoção de níveis de níveis de produtividade mínima e detalhamento de atividades nas contratações.

10.1.9. Outros riscos, porém, acabaram se manifestando de forma mais contundente, sendo o principal a inadimplência das obrigações trabalhistas
pela empresa contratada. No ano de 2000, com a alteração da Súmula 331 (de 1993), o Tribunal Superior do Trabalho - TST estendeu a responsabilidade
subsidiária em relação ao inadimplemento das terceiras aos entes públicos tomadores dos serviços, atraindo inúmeros processos judiciais do gênero.

10.1.10. Com isso, os controles passaram a enfatizar a fiscalização dos contratos, em seus aspectos administrativos, exigindo a verificação, todos os
meses, de todos os documentos relacionados às obrigações e direitos, destacadamente, previdenciários e trabalhistas dos empregados alocados na
prestação dos serviços contratados, incluindo guias e comprovantes de recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), folhas de pagamento, comprovantes de vale-transporte, vale-alimentação, contracheques, atestados médicos, férias,
afastamentos.

10.1.11. A Instrução Normativa SLTI nº 2/2008, da extinta Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do extinto Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), com essa tônica de rigor da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais bastante
acentuada, substituiu o regulamento anterior.

10.1.12. Entretanto, mesmo com a fiscalização exaustiva, continuavam a surgir ações judiciais trabalhistas. Nesse contexto, em 2009, foi
introduzida a Conta Vinculada, de caráter opcional, como instrumento para retenção de parte dos pagamentos cabíveis à empresa contratada, para
cobertura de despesas trabalhistas, como férias, 13º salário e verbas rescisórias. 
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10.1.13. Em 2010, o Tribunal de Contas da União (TCU) liderou um grupo de estudos que apontou alternativas para melhorar a gestão dos
contratos terceirizados. O documento deu origem, mais tarde, ao Acórdão nº 1214/2013-TCU-Plenário.

10.1.13.1. Nesse julgado, o TCU recomendou mudanças normativas, de forma a enfatizar controles que buscassem mitigar os riscos de seleção
adversa nas licitações, ao mesmo tempo em que fomentou a racionalização dos procedimentos de fiscalização, para que se tornassem amostrais.

10.1.14. Com isso, a Instrução Normativa SLTI nº 2/2008 foi alterada no final de 2013, absorvendo as recomendações do TCU e, ainda, tornando
obrigatória a Conta Vinculada, algo que o Tribunal não havia recomendado.

10.1.15. Mais recentemente, em substituição à Instrução Normativa SLTI nº 2/2008, entrou em vigor a Instrução Normativa SEGES nº 5/2017, uma
nova regulamentação do procedimento de contratação de serviços, enfatizando controles, desta vez, sobre o planejamento da contratação, criando
mecanismos mais robustos de definição da necessidade, estudo e justificativa da solução.

10.1.16. E, por fim, foi editado o Decreto n° 9.507 de 21 de setembro de 2018, disciplinando de forma mais abrangente a contratação de serviços da
administração pública federal, assimilando parte das diretrizes da IN SEGES nº 5/2017.

10.1.17. Nos termos da instrução normativa vigente, a limpeza continua sendo contratada por produtividade, mas o licitante, que antes tinha que
cumprir produtividades previamente fixadas pelos contratantes, passou a poder apresentar proposta com parâmetros diferentes do estimado no
planejamento da contratação, dentro de uma faixa aceitável ou, justificadamente, acima da produtividade de referência máxima.

10.1.18. Na prática, entretanto, embora se contrate por produtividade, resiste forte ênfase em procedimentos e detalhamento de aspectos
operacionais, rotinas, métodos, tecnologia a serem empregados, sendo a fiscalização do contrato também voltada para esses aspectos, deixando de
privilegiar os resultados desejados, o nível de serviço atingindo e satisfação do usuário alcançada.

10.1.19. Esse modelo de contratação, especificado com base em procedimentos e não em desempenho, deixa de incentivar o mercado a aplicar
experiência, tecnologia e metodologia mais avançadas, capacitação, comprometimento, retenção de pessoal e incremento da capacidade de aprendizagem.

10.1.20. Observe-se que nos moldes de contratação atuais, a contratante traz para si definições que são, claramente, dependentes de especialidade:
“como”, “quanto”, “quando”, “com que instrumentos/insumos” realizar os serviços; sem respeitar a realidade de que o domínio da expertise exigida para
tal é do mercado especializado no fornecimento dos serviços de limpeza e conservação predial e de que o que importa à contratante é ter suas instalações
limpas efetivamente e da melhor forma.

10.1.21. Essa modelagem também não estimula o contratado a inovar, aperfeiçoar métodos, reduzir custos; pelo contrário: o lucro é baseado nos
custos, especialmente da mão de obra empregada. Assim, quanto mais gente envolvida, maior o lucro; quanto pior for a eficiência produtiva, maior o
lucro.

10.1.22. Depreende-se, inclusive, que o modelo atual propiciou a atuação do segmento de locação de mão de obra e afastou o mercado
especializado em limpeza das contratações do governo federal.

10.1.23. Estudo apontou que se pode economizar mais de R$ 1,5 bilhão em limpeza, somente nas universidades federais, em cinco anos, se
passarmos a privilegiar o desempenho e aumentar as taxas de produtividade, com base na especialidade técnica do contratado[2].

10.1.24. Diante desse cenário, a Central está justamente buscando desenvolver método inovador de contratação de limpeza, visando elevar os níveis
de qualidade obtidos; reduzir os custos de transação; otimizar e simplificar os processos de gestão, controle e fiscalização; promover a adoção de
tecnologias, metodologias e insumos que maximizem os níveis de produtividade.

10.1.25. Para tanto, é necessário o afastamento da Instrução Normativa nº 5/2017, especialmente no que especifica modelagem de contratação para
serviços de limpeza, caso do Anexo VI-B.

10.1.26. Considerando que a modelagem proposta faz inovações, em alguns e importantes aspectos da estratégia de contratação de serviços de
limpeza, é desejável a sua experimentação em âmbito mais restrito, para avaliação de sua eficiência e para propiciar aprendizagem e, se for o caso,
permitir prévio aprimoramento do modelo antes da sua extensão a todos os órgãos e entidades da Administração Pública federal, autárquica e
fundacional, inclusive como medida de mitigação de riscos.

10.1.27. Assim, justifica-se a contratação dos serviços para a realização de projeto piloto, que se dará no âmbito de edificações ocupadas por
unidades do ME.

10.2. OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

10.2.1. Compõem os estudos para planejamento da contratação em comento, os seguintes documentos do Processo SEI nº 05110.000329/2019-65:

I - Relatório de Diagnóstico – Doc. SEI nº 4092982 e anexos 1 a 86;

II - Relatório de Análise de Mercado – Doc. SEI nº 4917029 e anexos 1 a 10;

III - Relatório de Estratégia – Doc. SEI nº 5827610;

IV - Pesquisa de Preços – Processo SEI nº 19973.105054/2019-18;

V - Voto nº 1/2019/CENTRAL/SEGES/SEDGG-ME - Doc. SEI nº 2320877;

VI - Voto nº 8/2019/CENTRAL/SEGES/SEDGG-ME – Doc. SEI nº 3147026; e

VII - Mapa de Riscos – Doc. SEI nº 5827610.

10.3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

10.3.1. Os requisitos da contratação estão expressos no TR, anexo da presente nota técnica.

10.3.2. Com o propósito de coletar sugestões acerca do TR, foram realizadas duas consultas públicas: Consulta Pública nº 4/2019 – ocorrida em
maio de 2019, em formato eletrônico e presencial, com reuniões em Brasília e São Paulo; e Consulta Pública nº 5/2019 – realizada em dezembro de 2019,
em formato exclusivamente eletrônico.

10.3.3. Os procedimentos e resultados das consultas estão registrados nos Processos SEI nº 19973.100574/2019-26 e 19973.104773/2019-11,
respectivamente.

10.3.4. Fundamentam-se, aqui, os principais critérios de habilitação adotados.

10.3.5. Para qualificação técnica, exige-se:

a) experiência mínima em serviços de limpeza, com desempenho satisfatório, durante pelo menos 3 (três) anos, ininterruptos ou não, em
áreas internas em quantidade igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da quantidade de áreas internas previstas neste TR, admitindo-
se a utilização de mais de 1 (um) atestado para somar a quantidade de áreas (neste caso, concomitantes) e/ou prazo (neste caso, não
concomitantes);



b) experiência na execução do serviço em áreas de escritório com produtividade igual ou superior a 150 m²/h (cento e cinquenta metros
quadrados por hora) pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, admitindo-se a utilização de mais de 1 (um) atestado para comprovação do
prazo, desde que não concomitantes.

10.3.6. Esses critérios estão em consonância com a IN SEGES nº 05/2017 e boas práticas apontadas no Acórdão 1214/2013 – TCU Plenário.

10.3.7. O Anexo VII-A (item 10.6, b) da IN SEGES nº 05/2017 prevê a exigência de “comprovação de experiência mínima de três anos na
execução de objeto semelhante ao da contratação”.

10.3.8. A semelhança de objeto, neste caso, foi definida objetivamente pela quantidade mínima (50%) de limpeza em áreas internas, parcela mais
relevante da contratação. Esse parâmetro é compatível com a instrução normativa, com a jurisprudência do TCU e com orientações da AGU em seus
modelos de Editais

10.3.9. Já a experiência mínima de limpeza em áreas de escritório com produtividade igual ou superior a 150 m²/h fundamenta-se na comprovação
de aptidão para a prestação dos serviços em características compatíveis com o objeto pretendido.

10.3.10. É componente fundamental do objeto da licitação, neste piloto da Central, a produtividade mínima de 150 m²/h nas áreas de escritório,
conforme descreve o item 1.3 do TR.

10.3.11. Essa produtividade, em horas, equivale a 1.200 m² em jornada de 8h. É a produtividade prevista na faixa referencial máxima da IN SEGES
nº 05/2017 para áreas de escritório (pisos frios). Para os objetivos desta contratação piloto, o máximo referencial da norma vigente é o mínimo aceitável
na contratação pretendida.

10.3.12. Essa definição está em consonância com o preconizado pelo TCU na Súmula 263:
SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado.

10.3.13. Veja-se que o quantitativo mínimo, no caso em tela, se refere à característica inerente à execução do objeto pretendido, cuja produtividade
em áreas de escritório não poderá ser inferior a 150 m2/h (ou 1.200 m2 em jornada de 8h).

10.3.14. A competitividade do certame, com esses parâmetros, não se mostra inviabilizada, pelos estudos empreendidos pela Central na fase de
planejamento da contratação. Para fundamentar essa afirmação, pode-se citar:

a) auditoria da CGU em 2015 identificou contratos vigentes à época, em órgãos federais, com produtividades internas iguais ou
superiores a 1.200 m2, bem como apontou padrões de produtividade praticados no mercado bem superiores;

b) empenhos emitidos pelos órgãos do Executivo federal entre 2010 e 2019 (maio) apontam para 15 empresas que faturaram mais de R$
9 milhões por ano, em pelo menos 3 anos diferentes, com contratos de limpeza predial;

c) números do setor levantados pela Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac)
identificam existência de 500 a 600 empresas com mais de 500 empregados (disponível em http://www.febrac.org.br/);

d) relatório de diagnóstico de mercado elaborado pela Central apontou que em certames de limpeza dos quatro órgãos superiores que hoje
formam o Ministério da Economia, houve média de 50 licitantes por pregão, com 7 empresas, em média, disputando os preços nos lances
competitivos;

e) certames da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, UASG: 153254) têm exigido propostas com produtividades mínimas de
1.200 m² em áreas internas, sem comprometer competitividade: Pregão 44/2013, com 13 participantes; Pregão 01/2019, com 41
participantes no item 1; Pregão 09/2019, com 11 participantes.

10.3.15. Quanto à documentação relativa à qualificação econômico-financeira, os critérios são os mesmos previstos na IN SEGES nº 05/2017,
incidentes sobre valor anual global estimado da contratação, considerando entendimento do TCU no Acórdão nº 1.335/2010-Plenário, no qual foi
preconizado que a incidência de qualificação econômico-financeira deve recair sobre o valor estimado para o período de 12 (doze) meses, mesmo quando
o prazo do contrato for superior a este período. Esse é o entendimento exarado também no Acórdão TCU nº 781/2006 do Plenário.

10.4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

10.4.1. O dimensionamento da demanda foi realizado a partir das informações prestadas pela Secretaria de Gestão Corporativa (SGC) do ME,
acerca dos edifícios do escopo da contratação, seus ambientes, principais equipamentos, quantidades e metragens respectivas.

10.4.2. Cumpre destacar que o modelo de contratação proposto tem por objetivo e foco atingir os melhores resultados a partir da prestação e
serviços, transpondo a modelagem atual, que foca em estabelecimento e fiscalização de postos de trabalho e materiais utilizados.

10.4.3. Assim, o dimensionamento seguiu coerente aos seus objetivos, para permitir à futura contratada a adoção de insumos que maximizem os
níveis de produtividade e qualidade do serviço prestado, deixando de especificar itens e quantidades de materiais de limpeza no TR, porque a definição
dos materiais a serem usados interferiria diretamente na metodologia a ser empregada pela futura contratada, ingerência indevida e prejudicial aos ganhos
potencias de resultado decorrente da utilização de métodos, tecnologias e insumos avançados pela contratada.

10.4.4. O detalhamento do dimensionamento da demanda para a contratação está contido no Anexo(s) I, II e IV do TR.

10.5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

10.5.1. A análise de mercado e a justificativa da solução escolhida para a contratação estão consubstanciadas no Relatório de Análise de Mercado
- Doc. SEI nº 4917029 e anexos 1 a 10, no Relatório de Estratégia – Doc. SEI nº 5827610.

10.5.2. O Voto nº 1/2019/CENTRAL/SEGES/SEDGG-ME - Doc. SEI nº 2480788, aprovado pelo Comitê de Compras e Contratos Centralizados
do Ministério da Economia (C4ME) em reunião de 29/05/2019, conforme Ata – Doc. SEI nº 2634201, dispõe sobre a estratégia de implantação de
contratação de serviço de limpeza predial para o ME e trata da deliberação do colegiado competente, autorizando o projeto para estudo de modelagem de
contratação de serviços de limpeza, vez que o colocou no portfólio da Central, frente a considerações e premissas da época, consubstanciadas no
precitado Relatório de Estratégia.

10.5.3. O Voto nº 8/2019/CENTRAL/SEGES/SEDGG-ME – Doc. SEI nº 3147026, aprovado pelo Comitê de Compras e Contratos Centralizados
do Ministério da Economia em reunião de 28/08/2019, conforme Ata – Doc. SEI nº 3736887, trata da alteração de cronograma do projeto de estudo de
modelagem de contratação de limpeza, prevendo Edital publicado em dezembro/2019, com o objetivo de aprofundar as análises e avaliar as adequações
normativas eventualmente necessárias.

10.5.3.1. Em consequência das análises complementares, houve alterações no modelo estratégico, realizadas pela equipe de projeto na elaboração
do TR, em observação às diretrizes determinadas pela gestão, sendo mister nova submissão à aprovação pelo C4ME.



10.5.4. Assim, posteriormente à análise de viabilidade jurídica e aprovação das minutas de edital e de TR pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), a nova estratégia de contratação dos serviços e limpeza proposta para o projeto piloto deverá ser submetida à aprovação do C4ME e o
voto a ser prolatado por aquele colegiado complementará e atualizará as conclusões do Relatório de Estratégia.

10.6. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

10.6.1. A estimativa do preço global da licitação está detalhada em planilha em formato eletrônico (Excel), disponível no processo SEI nº
19973.105054/2019-18, anexados os documentos utilizados como referência e suporte. A planilha eletrônica contempla comentários que descrevem,
detalhadamente, memórias de cálculo, fundamentos e explicações para cada parâmetro ou elemento de custo adotado.

10.6.2. Cumpre esclarecer os aspectos mais relevantes da metodologia utilizada.

10.6.3. Coerentemente e alinhado com o anotado no item 10.4, supra, o modelo proposto pela Central pretende evitar, na planilha estimativa, o
detalhamento dos insumos, optando por prever proporção em relação ao valor total estimado, fundamentado em estudos técnicos.

10.6.4. Tal estratégia é amparada por avaliação da Controladoria-Geral da União - CGU (Relatório de avaliação por área de gestão nº 3 - gastos do
governo federal com terceirização de serviços de vigilância, limpeza e conservação predial, abril/2015[3])  de que “a Administração incorre em riscos ao
estabelecer parâmetros rígidos sobre os materiais necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação predial, visto que, trata-se de
atividade cuja expertise não é dominada pelos Órgãos”, apontando que os riscos poderiam “ser evitados caso a Administração não adentrasse nesta seara”
de quantificação de insumos.

10.6.5. Assim, os estudos de diagnóstico da Central foram realizados com base em 16 (dezesseis) contratos de limpeza, conforme descrito no
Relatório de Diagnóstico – Doc. SEI 4092982. 

10.6.6.  Tais estudos evidenciaram média de 12% (doze por cento) da composição total dos custos como parâmetro comum para materiais e 1%
(um por cento) para equipamentos. Esses parâmetros foram adotados na planilha referencial.

10.6.7. Esse critério se mostrou compatível com outro parâmetro estimativo. Na análise dos 16 (dezesseis) contratos, foi apontado que papel
higiênico e papel toalha representam, em geral, cerca de metade dos custos totais com materiais.

10.6.7.1. Estudo de consumo e preço unitário desses produtos (planilhas acessórias da pesquisa de preços) com base na população fixa e flutuante
dos prédios do ME, bem como preços praticados disponíveis no Comprasnet, apontou que estes produtos representariam cerca de 1/3 (um terço) do custo
total previsto com materiais e equipamentos. Essa proporção confirma a validade dos valores estimados nesta contratação, considerando, inclusive, a
tendência esperada de maior ênfase do futuro contratado no uso de tecnologia que aumente a produtividade, ou seja, a possibilidade de maior
investimento em equipamentos.

10.6.8. Critério estatístico também foi adotado para os custos de encarregados ou outras formas de liderança e coordenação de equipes, já que o
modelo se baseia na flexibilidade de formulação de proposta conforme a estratégia do fornecedor, portanto, na estimativa, foi previsto percentual de custo
com encarregados baseado em padrões verificados em outros contratos de limpeza da administração pública 1 (um) encarregado para 30 (trinta)
empregados alocados na execução do serviço da limpeza).

10.6.9. Em alinhamento ao entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 448[4]), foi usado parâmetro estatístico, ainda,
na estimativa de custos com mão de obra sujeita ao adicional de insalubridade, para limpeza de banheiros considerados de “alta circulação”, conforme
definido em Convenção Coletiva de Trabalho - CCT da categoria (Sindiserviços/DF 2019), bem como adicional de periculosidade, para limpeza de
fachadas com risco, conforme parâmetros da CCT e do Caderno de logística – Prestação de Serviços de Limpeza Asseio e Conservação elaborado pela
extinta Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do extinto MP.

10.6.10.  Foi considerado o efeito estimativo do aproveitamento de créditos tributários de contribuições ao PIS e COFINS, representando benefício
previsto para empresas optantes pelo regime de lucro real (com direito à incidência não cumulativa), em atendimento a orientações da Secretaria de
Gestão emitidas em 11/10/2019, publicadas no Comprasnet.

10.6.11. Para o item de custo “Despesas Indiretas”, foi adotada média percentual de 4,16% (quatro inteiros e dezesseis centésimos por cento) sobre
os custos de mão de obra e insumos, encontrada em estudo baseado nos 16 (dezesseis) contratos de limpeza.  Esse parâmetro é similar à média de 3,26%
(três inteiros e vinte e seis centésimos por cento) encontrada pela CGU, analisando 143 (cento e quarenta e três) propostas de licitações de limpeza,
conforme relatório de avaliação por área de gestão nº 3, de abril/2015, p. 41.

10.6.12. No item de custo “Lucro” foi adotada média percentual de 3,72% (três inteiros e setenta e dois centésimos por cento) sobre os custos de
mão de obra, insumos e despesas indiretas, encontrada no estudo dos 16 (dezesseis) contratos de limpeza. Esse patamar é compatível com média de 3,5%
(três inteiros e cinco décimos por cento) encontrada pela CGU, analisando 143 (cento e quarenta e três) propostas de licitações de limpeza, conforme
relatório de avaliação por área de gestão nº 3, de abril/2015, p. 41.

10.6.13. Para estimativa da demanda de mão de obra necessária, foram utilizados os padrões de produtividade máximos disponíveis em faixas
referenciais da Instrução Normativa SEGES nº 05/2017. Para os tipos ambientes não explicitados na instrução normativa, optou-se pelo padrão com
maior similaridade, conforme descrevem, em detalhes, os comentários disponíveis na planilha eletrônica.

10.6.13.1. Os padrões da IN SEGES nº 05/2017, que utilizam jornadas de 8h diárias e conservação mensal do espaço físico contratado, foram
convertidos para produtividades horárias, com o divisor de 7,33 (sete inteiros e trinta e três centésimos), resultado da jornada semanal máxima de 44
(quarenta e quatro) horas dividida por 6 (seis) dias de trabalho na semana, de segunda a sábado.

10.6.14. Adotou-se, para cálculo estimativo do total de horas de trabalho necessárias, padrão de 25 (vinte e cinco) dias úteis de trabalho por mês,
em jornadas de segunda a sábado, com base em estudo detalhado do Caderno Técnico de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação
Predial, volume 3, 2019, disponível no site do CADTERC – Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados (www.cadterc.sp.gov.br), elaborado pelo
governo estadual de São Paulo.

10.6.15. A quantidade de área física a ser limpa em cada tipo de ambiente está descrita na aba “Demanda” da planilha eletrônica. Os números são
consolidados a partir da aba “Prédios”, contemplando os levantamentos detalhados dos ambientes existentes nas edificações do ME em Brasília que farão
parte do contrato.

10.6.16. A área de banheiros sujeitos a incidência de insalubridade foi calculada como proporção da área total, conforme descrito em detalhes na
planilha eletrônica.

10.6.17. A demanda estimada de horas de trabalho necessárias para execução das atividades incluiu as fachadas, para efeitos de estimativa do valor
global da contratação. Tais serviços serão submetidos a execução sob demanda na modelagem adotada, mas, para cálculo do preço estimado, foram
considerados em sua totalidade, com previsão de realização a cada seis meses.

10.6.18. O volume de horas mensais de trabalho necessárias foi estimado com base na interação entre demanda de áreas físicas a serem limpas,
produtividades horárias de referências e 25 (vinte e cinco) dias úteis de trabalho por mês, assumindo que a produtividade de referência já contempla
periodicidades, frequências e rotinas mais comuns para cada tipo de ambiente.

http://www.cadterc.sp.gov.br/


10.6.19. Com base no volume de horas mensais de trabalho necessárias, calculou-se a estimativa de quantidade total de mão de obra necessária,
assumindo um cargo padrão de servente de limpeza, em jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

10.6.20. Os elementos de custo da mão de obra foram baseados em parâmetros disponíveis em diversas fontes, em especial a CCT da categoria e os
cadernos mencionados.

10.6.21. Destaca-se o parâmetro de estimativa do custo com encargos sociais, previdenciários e de reposição do profissional ausente. Adotou-se
percentual de 75,68% (setenta e cinco inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) sobre a remuneração, calculado detalhadamente no Caderno de
Limpeza, Vol. 3, 2019 do Cadterc/SP. Esse percentual é compatível com a mediana de 74,88% (setenta e quatro inteiros e oitenta e oito centésimos por
cento) dos 16 (dezesseis) contratos analisados pela Central na etapa de diagnóstico.

10.6.22. Para calcular o preço global estimado, adotou-se o paradigma de empresa submetida ao regime de tributação pelo Lucro Real, por ser o de
maior impacto e de uso comum em estimativas do gênero, sendo considerado o período de 34 (trinta e quatro) meses de execução do serviço, totalizando
R$ 38.885.067,18 (trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos), sendo R$ 735.808,33  (setecentos e
trinta e cinco mil, oitocentos e oito reais e trinta e três centavos) correspondentes aos serviços a serem executados sob demanda.

10.6.23. A adoção dos parâmetros de referência aqui citados, em especial os padrões máximos de produtividade referencial da norma federal e
médias percentuais de contratos similares, encontra respaldo na estratégia geral de modelagem da Central, buscando garantir a economicidade do modelo
a partir do preço máximo aceitável na licitação. Eventuais ganhos obtidos na disputa do pregão, em função da modelagem adotada, reforçarão o caráter
aderente do modelo aos pressupostos de racionalização da despesa preconizados pela austeridade fiscal exigida em tempos de crise e aos objetivos da
Central, em sua busca por eficiência e racionalização das compras públicas.

10.6.24. Os resultados financeiros esperados com implantação do modelo estão estimados na aba “Vantajosidade” da planilha eletrônica. Ali estão
registrados os comparativos do preço global estimado desta licitação em relação aos limites definidos na Instrução Normativa SEGES nº 5/2017,
apontando para 9% (nove por cento) de economia em relação aos valores mais eficientes atualmente estabelecidos. Também foram comparados os preços
atualmente praticados nos contratos de limpeza dos prédios contemplados no escopo da contratação, elevando a economia estimada para 32% (trinta e
dois por cento).

10.6.25. Não obstante esses expressivos resultados, observa-se que a licitante não estará limitada aos referenciais da Central e deverá elaborar e
detalhar sua proposta conforme sua experiência e estratégia.

10.6.26. A planilha de custos e formação de preços que servirá de modelo para preenchimento pelos licitantes contempla os elementos relevantes
para formulação da proposta, em termos de demanda de área física a ser limpa e tipologia de ambientes. Os campos de produtividade e volume de horas
estimativas mensais necessárias são de preenchimento livre. Os demais elementos de custo também são de preenchimento livre pelo licitante, a exemplo
da composição de equipes, seus respectivos custos, relação detalhada de equipamentos e materiais, despesas administrativas e tributos.

10.6.27. O lucro do licitante é lançado como valor monetário por metro quadrado a ser conservado. Não é atrelado, como ocorre hoje, aos custos.
Portanto, eventual repactuação dos custos de mão de obra não afetará o lucro, submetido ao regime de reajuste contratual.

10.6.28. Esse é um elemento relevante da modelagem da Central. Desvincular o lucro dos elementos de custo da proposta.

10.6.29. O lucro, nesse caso, se vincula ao quantitativo de metros quadrados de área a ser conservada. Esse quantitativo foi definido de modo
ponderado, adotando-se as áreas de escritório como padrão, proporcionalizando as áreas físicas dos demais tipos de ambiente em relação ao seu impacto
no total de horas necessárias para execução de todas as atividades. Esse método foi escolhido para permitir o cálculo do lucro como função da área
equivalente a ser limpa, de modo a representar as diferentes produtividades praticadas em cada tipo de ambiente.

10.6.30. Assim, admite-se – e se espera, em razão da busca da eficiência – que o licitante formule estratégia que represente intensiva adoção de
tecnologias emergentes, materiais e equipamentos mais eficientes, de forma a reduzir a preponderância da mão de obra na execução do serviço.

10.6.31. Neste sentido, a modelagem que se busca no piloto de limpeza da Central assume o regime de pagamento dos serviços contratados por
resultado, correspondendo à contratação de serviço por fixed-price, modelagem bastante usada pelo governo dos Estados Unidos, sob a denominação de
Performance Based Contracting (PBC).

10.6.32. Essa forma de lidar com a execução contratual, se assemelha ao modelo fixed price norte-americano, voltado ao incentivo da promoção da
inovação para ganho de eficiência com redução de custos, em contraposição ao modelo cost-plus:

(...) no modelo cost-plus, os prestadores de serviço podem não ter incentivos para reduzir custos, especialmente quando o lucro é um
percentual aplicado sobre os custos incorridos. Na verdade, quanto maior o custo, maior o lucro nesse cenário. Com o lucro já definido pelo
contrato, há pouco interesse em promover eficiência por meio de inovação, poder de barganha ou aumento de produtividade. (SANTOS,
2014, p.38, grifo nosso)
 

10.6.33. Por oportuno, sobre esse regime, cita-se citação precedente do relatório do Acórdão nº 614/2008–TCU-Plenário:
[nos casos] de serviços pagos por resultados, a entidade contrata a empresa para realizar uma atividade-meio, por sua conta e risco,
interessando à entidade tomadora dos serviços a disponibilização do serviço ou o resultado, isto é, o serviço/produto, a tempo e modo,
independentemente de quais ou quantos funcionários a empresa contratada empregou. O pagamento da contratada se dá com base na
mensuração segundo critérios objetivos de nível de serviço, ou seja, a Administração paga somente pelos serviços efetivamente realizados e
aderentes às suas especificações, aferidos de acordo com padrões e métricas previamente estabelecidos. (grifo nosso)
(…) Assim, a empresa tem liberdade de compor os meios utilizados para chegar ao resultado requerido, podendo, até mesmo, compartilhar
seus recursos humanos entre vários clientes (...).
(…) a empresa irá se organizar da maneira como entender mais adequada para atingir as metas definidas (…). (grifo nosso)
 

10.6.34. No modelo proposto, os fornecedores especializados em serviço de limpeza poderão formular a melhor proposta com base em sua
experiência, respeitando o preço máximo admitido, comprometendo-se a atender aos critérios do TR, especialmente do IMR, não estando vinculados ou
obrigados ao congelamento de metodologia, equipes, tecnologia ou insumos propostos.

10.6.35. A comprovação de exequibilidade deverá ser exigida, necessariamente, se a proposta, em seu valor global, reduzir-se abaixo de 70%
(setenta por cento) do preço global estimado.

10.6.36. Tal parâmetro se baseia, por analogia, no § 1º, b, do Art. 48 da Lei nº 8.666/93. É compatível, também, com parâmetro apontado pela CGU
no relatório de avaliação por área de gestão nº 3 - abril/2015, quando a Controladoria encontrou produtividade de 1.600 m² em áreas internas como
extremo praticado em contratos de limpeza de órgãos federais. Considerando que a modelagem da Central está adotando 1.200 m², em sua estimativa,
como produtividade de referência da área de escritório, elemento mais relevante da demanda, a proporção entre o extremo verificado pela CGU e esse
padrão é de 75% (senta e cinco por cento). Sendo assim, uma proposta que adotasse o extremo de 1.600 m² nas áreas de escritório, resultaria,
aproximadamente, em cerca de 70% (setenta por cento) do valor estimativo da Central, considerando a mesma proporção de aumento de produtividade
em outros tipos de ambiente e possíveis efeitos adicionais de ajustes em custos da proposta.

10.7. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO



10.7.1. Trata-se de objeto capaz de ser atendido de forma plena pelo mercado fornecedor de serviços de limpeza predial.

10.7.2. Os serviços serão prestados unicamente ao ME e em edificações situadas no Distrito Federal, não havendo capilaridade geográfica que
justifique o parcelamento do objeto.

10.7.3. Lembra-se que se trata de projeto piloto, restringindo a implantação de nova modelagem de contratação dos serviços de limpeza predial,
no momento, a edificações ocupadas pelo ME, em que haverá constante processo de aprendizagem da contratante quanto aos métodos, tecnologias e
insumos para limpeza mais eficientes disponibilizados pela futura contratada.

10.7.3.1. Esse período de aprendizagem prévia à replicação do modelo para os demais órgãos poderia ser dificultado ou inviabilizado se houver
multiplicidade de contratadas, situação que propiciaria a ocorrência simultânea de diversos modos de operação dos serviços pelas diferentes empresas
contratadas, aumentando a complexidade do acompanhamento, análise e aprendizagem, inclusive, exigindo disponibilidade de equipe do ME em maior
dimensão que a existente, para a realização dessas atividades.

10.7.4. Observa-se, ainda, quanto à previsão de que os serviços sejam prestados com solução tecnológica embarcada, admitindo solução
tecnológica de terceiro para a qual a contratada tenha licença de uso.

10.8. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

10.8.1. Com base nos estudos realizados, compreendendo diagnóstico interno e externo, análise de mercado e análise de alternativas para
estratégia de contratação, consubstanciados em relatórios constantes do Processo SEI nº 05110.000329/2019-65, declara-se a viabilidade da contratação,
cabendo observar, quanto à viabilidade formal da implantação do modelo proposto, ser necessário publicar norma que regulamente o referido projeto
piloto, conforme explicitado no item 11 desta nota técnica.

10.9. DA VISTORIA E PRAZO DE PUBLICIDADE

10.9.1. Para o correto dimensionamento da quantidade de empregados a serem alocados, especificação e dimensionamento da quantidade dos
insumos necessários para a execução do serviço, vez que o licitante tem a liberdade quanto às metodologias, tecnologias e insumos utilizados para
alcance dos parâmetros de resultados exigidos, e sendo esses elementos considerados essenciais à elaboração de plano operacional e de proposta de
preços, é imprescindível o conhecimento detalhado das condições e peculiaridades das edificações pela licitante, inteirando-se dos graus de dificuldades
existentes, sendo fundamental, portanto, a vistoria prévia nas edificações listadas no Anexo I do TR.

10.9.2. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pela licitante de que conhece as condições e peculiaridades das
edificações listadas no Anexo I do TR.

10.9.3. Considerando a necessidade de realização de vistoria e a quantidade de edificações envolvida na contratação, sugere-se prazo de
publicidade do certame de 30 (trinta) dias corridos.

10.10. UTILIZAÇÃO DE MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA MODELO DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU)

10.10.1. A Instrução Normativa SEGES nº 5/2017 prescreve a utilização do modelo de minuta de Termo de Referência, no que couber:
Art. 29. Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência e Projetos Básicos da Advocacia-Geral União,
observadas as diretrizes dispostas no Anexo V, bem como os Cadernos de Logística expedidos pela Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no que couber.

10.10.2. Registra-se que o TR ora encaminhado foi elaborado a partir da minuta disponibilizada pela AGU para a contratação de serviços
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, sendo realizadas as adequações requeridas para a compatibilidade com o modelo estratégico
proposto e suas peculiaridades.

 
11. NECESSIDADE DE INOVAÇÃO NORMATIVA

11.1. O modelo estratégico de contratação em comento teve como premissas mais relevantes o alcance de economicidade e eficiência e voltou-
se, portanto, a propiciar condições para a garantia de melhores resultados dos serviços entregues pela futura contratada, ao invés de determinar
produtividades, procedimentos operacionais e materiais a serem aplicados na execução dos serviços.

11.2. Sendo assim, o modelo proposto difere do modelo considerado na IN SEGES nº 5/2017.

11.3. A modelagem, seus pressupostos e sua fundamentação estão descritos em detalhes no Anexo II desta nota.

11.4. Trata-se de inovações na forma de contratação do serviço de limpeza, bem como de diferentes propostas para o tratamento dos riscos
inerentes, da repactuação e reajuste do contrato e da fiscalização da execução contratual, justificando a necessidade de inovação normativa.

11.5. Pela novidade do modelo, impossível que a instrução normativa vigente que dispõe sobre as regras e diretrizes para a contratação de
serviços, continuados ou não, houvesse previsto suas particularidades e manifestado as regras a serem obedecidas para a sua contratação.

11.6. Nesse sentido, pode-se afirmar que há omissões, que precisam ser dirimidas, para o caso concreto, aplicando-se o art. 73, da repetidamente
citada IN SEGES nº 5/2017, em norma específica complementar:

Art. 73. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que poderá
expedir normas complementares, em especial sobre a fase de Planejamento das Contratações, as sistemáticas de fiscalização contratual e
repactuação, e os eventuais valores máximos ou de referência nas contratações dos serviços, bem como disponibilizar em meio eletrônico
informações adicionais.

 
 
[1] http://200.131.62.27/bitstream/tede/911/5/Dissert%20Leilyanne%20S%20Dias.pdf
[2] SANTOS, Franklin Brasil. Determinantes de custos na limpeza predial terceirizada: benchmarking em universidades federais. 2014. Dissertação (Mestrado em Controladoria e
Contabilidade: Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
[3] Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/3268.pdf.
[4] Súmula Nº 448 do TST
ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.  (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II ) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014
I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade
insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios,
enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de
lixo urbano.
 
CONCLUSÃO

12. Os estudos realizados pela Central para a revisão do modelo estratégico de contratação dos serviços de limpeza demonstram oportunidade
de ganho de qualidade nos resultados dos serviços recebidos, ainda, com possibilidade de ganho em economicidade, tendo como ponto central a exclusão
do foco da modelagem em procedimentos operacionais e no estabelecimento de quantidade de postos de trabalho, especificação de tipos e quantidades de
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insumos, que são meios e que, ao menos em tese, favorecem a mera locação de pessoas, para passar a estabelecer modelagem que tenha como ponto
principal de atenção a busca de melhores resultados, possível de obter, conforme análise de mercado, permitindo-se às prestadoras de serviços
especializadas em limpeza proporem  metodologias, insumos e tecnologias avançadas, mediante elaboração de plano operacional, podendo ser alterado,
sempre que couber, para adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, conforme sua experiência e curva de aprendizado, desde que
respeitada a produtividade mínima, quando for o caso, e não prejudique os resultados contratados.

13. O TR contempla as peculiaridades e especificidades necessárias à obtenção de melhores resultados da prestação de serviços de limpeza,
propondo, inclusive, adequações quanto às regras referentes à fiscalização da execução, instrumentos de tratamento de riscos, especialmente quanto à
Conta Vinculada, à repactuação dos preços, ao estabelecimento de indicadores para mensuração dos resultados e dos valores devidos em pagamento aos
serviços prestados.

14. A contratação nos moldes propostos é viável em relação às possibilidades e práticas do mercado fornecedor.

15. São anexos desta nota técnica:

a) Anexo I – Termo de Referência (TR) e anexos I, III, III-A, V, VI, VII, VIII, IX e X– Doc. SEI nº 5834364;

b) Anexo II - Anexo II do TR- Edificações, Pavimentos e Áreas - Doc. SEI nº 5834427;

c) Anexo III - Anexo IV do TR- Informações Relevantes para Dimensionamento da Proposta - Doc. SEI nº 5834526;

d) Anexo IV - Anexo VI-A do TR- Planilha de Custos e Formação de Preços – Serviços Fixos - Doc. SEI nº 5834609;

e) Anexo V - Anexo VI-B do TR - Planilha de Custos e Formação de Preços – Serviços Sob Demanda - Doc. SEI nº 5834937;

f) Anexo VI - Anexo VI-C do TR - Quadro 6 - Plano Operacional - Doc. SEI nº 5835060;

g) Anexo VII - Proposta de redação para nota técnica, para justificar e propor a publicação de Instrução Normativa específica para o
projeto-piloto de contratação de serviços de limpeza - Doc. SEI nº 5836235;

h) Anexo VIII - Minuta da Instrução Normativa específica - Doc. SEI nº 5836375.
 

RECOMENDAÇÃO

16. Para atendimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações, após a elaboração das minutas de edital de licitação e do contrato a
ser firmado, lembra-se da necessidade de encaminhamento da presente nota técnica e dos documentos relativos ao planejamento da contratação para a
PGFN, para exame jurídico e emissão de parecer.

17. Também, antes da publicação do Edital, recomenda-se submeter o modelo estratégico de contratação do serviço de limpeza predial ao
C4ME, para deliberação final quanto à estratégia de contratação.

18. Reforça-se que o modelo de contratação descrito no TR em anexo pressupôs a publicação de norma que contemple as regras descritas na
minuta de Instrução Normativa do Anexo III desta nota técnica, sendo necessária e indispensável a inovação normativa para respaldar a sua
conformidade.

 

À consideração superior.
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