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INDICADOR Nº 01 - Avaliação da Execução do Contrato
ITEM DESCRIÇÃO

FINALIDADE Cumprimento dos serviços relacionados no Termo de Referência
META A CUMPRIR 100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da Administração
INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo deste IMR

FORMA DE
ACOMPANHAMENTO

Realização mensal de cheklist, por parte da fiscalização do contrato, da execução
dos serviços especificados no Termo de Referência, conforme perspectiva de
adequação da Administração e posterior lançamento do resultado na planilha de
controle

PERIODICIDADE Mensal

MECANISMO DE CÁLCULO
% de serviços adequados executados dentro do mês de referência (total de
serviços adequados executados dentro do mês de referência / total de serviços
estabelecidos por período) * 100

INÍCIO DA VIGÊNCIA Data do início da execução dos serviços

FAIXAS DE AJUSTE NO
PAGAMENTO

90% a 100% dos serviços = recebimento de 100% da fatura
80% a 89% dos serviços = recebimento de 95% da fatura
70% a 79% dos serviços = recebimento de 85% da fatura
60% a 69% dos serviços = recebimento de 80% da fatura

SANÇÕES Abaixo de 60% dos serviços - multa de até o limite de 20% (vinte por cento) sobre
o valor mensal do contrato pela inexecução parcial

OBSERVAÇÕES
 
 
 

 

CHECKLIST - Serviço / Tarefas de Vigilância

Empresa: Mês de Referência:
Serviços a realizar: (Conforme Termo de Referência) Adequação - Expectativa da Administração

Item Descrição ADEQUADO INADEQUADO

01 Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas   

02 Aplicar, nas atividades diárias, os princípios de relações públicas e humanas recebidos nos cursos de formação, atendendo ao
público, orientando e prestando informações   

03 Dar cobertura às autoridades que transitarem em sua área de serviço, quando solicitado pela fiscalização do contrato   

04
Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que os bens patrimoniais de propriedade da Contratante só
serão liberados mediante apresentação do Formulário de Autorização para Saída de Materiais, após serem vistoriados, sendo
imprescindível a sua descrição e número do Patrimônio

  

05
Controlar com rigor diariamente, inclusive nos feriados e finais de semana, a entrada e saída de veículos e de pessoas, anotando
em documento próprio, de acordo com a finalidade, o horário, o nome, identidade, registro ou matrícula, cargo, placa do carro,
órgão de lotação, local de destino e tarefa a executar

  

06 Colaborar com a Polícia Civil, Militar e Federal, nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações da Contratante, facilitando,
o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento   

07 Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando as medidas de segurança, conforme
orientação recebida da Contratante, bem como as que entenderem oportunas   

08
Comunicar imediatamente à Contratante, bem como ao responsável pelo Posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de
ordem funcional, e que possa vir a representar risco à segurança da Contratante para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias

  

09 Repassar aos vigilantes que estarão assumindo os Postos, quando de rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem
como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações   

10 Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado, com aparência pessoal adequada e identificado, portando crachá com
fotografia recente   

11 Manter os vigilantes nos Postos, não devendo se afastarem de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir
tarefas solicitadas por terceiros não autorizados   

12 Registrar e controlar, juntamente com a Contratante, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências do Posto em que estiver prestando seus serviços   

13 Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de
pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados   

14 Executar as rondas diárias, conforme a orientação recebida da Contratante verificando todas as dependências das instalações,
adotando cuidado e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade   

15 Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros,
bem como verificar a existência de objetos, pacotes ou embrulhos suspeitos abandonados por ocasião da vistoria dos ambientes   

16 Preencher corretamente todos os formulários de controle e livros de ocorrências, assinando-os e colocando o número da matrícula,
o nome do posto e apresentando-os, quando solicitado, à Contratante, para que tome conhecimento das ocorrências havidas   

17 Acompanhar e revistar, quando necessário, a saída de lixo e entulhos   

18
Efetuar vistoria em todo o ambiente do posto, quando da troca de turno, acompanhado de seu substituto, comunicando-lhe todas as
ocorrências e orientações recebidas e em vigor, que deverão estar registradas em livro próprio de forma legível e de fácil leitura,
bem como, entregando-lhe todo o material e as chaves, sob sua guarda

  

19 Zelar pela limpeza e conservação do posto de trabalho   

20
Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, e qualquer tipo de atividade comercial junto ao
Posto e imediações sem a devida e prévia autorização pela Contratante e que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços
e das instalações

  

21 Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao responsável pela instalação e à segurança da
Contratante, no caso de desobediência   

22
A programação dos serviços será feita periodicamente pela Contratante e deverão ser cumpridos, pela Contratada, com
atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em
geral

  

23 Assiduidade   
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23 Assiduidade   
24 Pontualidade   
25 Qualidade, limpeza e adequação do uniforme utilizado   

26 Fornecimento de uniformes para seus empregados nas especificações, quantidades e periodicidade indicadas no Termo de
Referência e em sua proposta comercial   

27 Qualidade e utilização adequada dos equipamentos exigidos para execução dos serviços de vigilância e segurança armada
indicados no Termo de Referência e em sua Proposta Comercial   

28 Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Contrato ou determinado pela Fiscalização   
29 Fornecimento de materiais e equipamentos conforme proposta comercial da empresa contratada   
30 Cumprimento das determinações formais ou instruções complementares da Fiscalização   
31 Substituição de empregado que se conduza de modo inconveniente   
32 Reposição de funcionários faltosos   

33 Pagamento dos salários nos prazos pactuados com seus funcionários e / ou nas datas previstas legalmente ou em convenção
coletiva de trabalho   

34 Recolhimento mensal do INSS de seus funcionários nas datas conforme exigências trabalhistas   
35 Recolhimento das contribuições relativas ao FGTS exigíveis até o momento da apresentação da fatura   
36 Pagamento de vale transporte a seus funcionários nas datas legalmente previstas ou em convenção coletiva de trabalho   
37 Pagamento de auxílio alimentação a seus funcionários nas datas legalmente previstas ou em convenção coletiva de trabalho   

38 Apresentação dentro do prazo de notas fiscais / relatórios de entrega dos materiais e equipamentos necessários à execução dos
serviços de vigilância e segurança armada   

39 Cumprimento das demais obrigações do Termo de Referência não previsto nesta tabela   
40 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados   
41 Permitir situação passível de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais   
42 Recusar-se a executar serviço, sem motivo justificado   
43 Entregar com presteza e integralidade a documentação exigida no contrato ou solicitada pela Fiscalização   

44 Entregar com presteza e integralidade os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação pela Fiscalização   

 

Avaliações e Serviços

(A)

Qtde de avaliações e serviços adequados a serem
realizados

(B)

Qtde de avaliações e serviços adequados efetivamente
realizados

(C)

Porcentagem do Serviço Realizado

(D)

Serviço de Vigilância Armada 44 XX XX%

(A) Todos os Serviços / Tarefas de Vigilância a serem executados pela Contratada mensalmente e de forma adequada à expectativa da Administração.

(B) A quan dade de avaliações e serviços adequados a serem realizados seguirá o somatório dos itens discriminados na Tabela e deverá ser preenchida por servidor formalmente designado pela
Administração para a fiscalização do contrato.

(C) Quantidade de avaliações e serviços adequados efetivamente realizados e devidamente adequados à expectativa da Administração (somatório)

(D) Porcentagem do serviço será mensurada mediante o cálculo (C / B * 100), ou seja, a quan dade de avaliações e serviços efe vamente realizados sobre a quan dade de avaliações e serviços
adequados a serem realizados, vezes 100 (cem). Este cálculo informará o percentual do serviço que foi realizado, ensejando o respectivo ajuste no pagamento.

Obs1. Havendo casas decimais na porcentagem do serviço realizado (D), arredondar para o percentual inteiro abaixo, exemplo: 89,47% = 89%.

Obs2. O levantamento dos serviços realizados dentro dos padrões e devidamente adequado à expecta va da Administração será executado pela Fiscalização, com possibilidade de
acompanhamento por pessoa designada pela empresa, sendo que, neste caso, ambos deverão assinar a planilha correspondente.

Obs3. Durante a execução dos serviços por parte da contratada, a fiscalização realizará vistoria aleatória nos postos de serviço contratados, podendo, a seu critério, repe r o cheklist em outro
posto no caso de não atendimento da meta.

 

(Assinatura)

Fiscalização

(Assinatura)

Designado da Contratada

 

 

 

EXEMPLO DE INDICADOR Nº 02 - Pontualidade e Qualidade do Fornecimento dos Equipamentos
Selecionados para Avaliação

ITEM DESCRIÇÃO
FINALIDADE Disponibilidade integral e manutenção de material adequado
META A CUMPRIR 100% dos equipamentos recebidos e adequados ao uso
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO Planilha de controle de equipamentos conforme modelo abaixo

FORMA DE
ACOMPANHAMENTO

Verificação por parte da Fiscalização do quantitativo e características dos
equipamentos entregues pela contratada, avaliando sua conformidade ao uso
e efetuando registro na planilha de controle

PERIODICIDADE  MENSAL.

MECANISMO DE CÁLCULO
% de equipamentos recebidos e adequados ao uso (total de equipamentos
recebidos e em conformidade ao uso / total de equipamentos adequados
previstos no Termo de Referência) * 100

INÍCIO DA VIGÊNCIA Data do início da execução dos serviço

FAIXAS DE AJUSTE NO
PAGAMENTO

90% a 100% dos serviços = recebimento de 100% da fatura
80% a 89% dos serviços = recebimento de 95% da fatura
70% a 79% dos serviços = recebimento de 85% da fatura
60% a 69% dos serviços = recebimento de 80% da fatura

SANÇÕES
Abaixo de 60% dos serviços - multa de até o limite de 20% (vinte por cento)
sobre o valor mensal do contrato pela inexecução parcial, o Termo de
Referência

OBSERVAÇÕES  
 

 

CHECKLIST - Equipamentos selecionados para avaliação

Empresa: Mês de Referência:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE ADEQUADA - Expectativa
da Administração

Item Equipamentos QTDE SOLICITADA QTDE FORNECIDA

01 Cassetete 32  
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02 Porta cassetete 32  
03 Carregador de munição 32  
04 Espagidor Defensivo 32  
05 Radio 32  
06 Revolver calibre 38 32  
07 Cinto para revolver 32  
08 Coldre 32  
09 Munição calibre 38 384  
10 Porta munições 32  
11 Livro de ocorrência 2  
12 Lanterna recarregável 32  
13 Colete Nível II-A 32  
14 Capa para colete 32  
15 Bateria de rádio 32  
16 Carregador de bateria 32  
17 Porta carregador de munição 32  

 

Avaliações dos Equipamentos

(A)

Qtde de avaliações dos equipamentos adequados a
serem realizados

(B)

Qtde de avaliações dos equipamentos adequados
efetivamente fornecidos

(C)

Porcentagem do Equipamentos
Fornecidos

(D)

Equipamentos fornecidos 17 XX XX%

(A) Todos os Equipamentos fornecidos pela Contratada de forma adequada à expectativa da Administração.

(B) A quan dade de avaliações e serviços adequados a serem realizados seguirá o somatório dos itens discriminados na Tabela e deverá ser preenchida por servidor formalmente designado pela
Administração para a fiscalização do contrato.

(C) Quantidade de avaliações e serviços adequados efetivamente realizados e devidamente adequados à expectativa da Administração (somatório)

(D) Porcentagem do serviço será mensurada mediante o cálculo (C / B * 100), ou seja, a quan dade de avaliações e serviços efe vamente realizados sobre a quan dade de avaliações e serviços
adequados a serem realizados, vezes 100 (cem). Este cálculo informará o percentual do serviço que foi realizado, ensejando o respectivo ajuste no pagamento.

Obs1. Havendo casas decimais na porcentagem do serviço realizado (D), arredondar para o percentual inteiro abaixo, exemplo: 89,47% = 89%.

Obs2. O levantamento dos equipamentos dentro dos padrões e devidamente adequado à expecta va da Administração será executado pela Fiscalização, com possibilidade de acompanhamento
por pessoa designada pela empresa, sendo que, neste caso, ambos deverão assinar a planilha correspondente.

Obs3. Durante a execução dos serviços por parte da contratada, a fiscalização realizará vistoria aleatória nos postos de serviço contratados, podendo, a seu critério, repe r o cheklist em outro
posto no caso de não atendimento da meta.

 

(Assinatura)

Fiscalização

(Assinatura)

Designado da Contratada

 

 

 

JOSÉ EDUARDO DA COSTA

Integrante Demandante

 

ROLAND CHAME CANTANHEDE

Integrante Técnico

 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FARIAS

Integrante Técnico

 

TELMA VIRGINIA GONÇALVES MORAES

Integrante Administrativo

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FARIA, Agente de
Serviços de Engenharia, em 24/03/2020, às 13:55, 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 ROLAND CHAME CANTANHEDE, Chefe da Seção de
Atividades Gerais, em 24/03/2020, às 15:28, 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 JOSE EDUARDO DA COSTA, Economista, em
25/03/2020, às 10:45, 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 TELMA VIRGINIA GONCALVES MORAES, Agente
Administrativo, em 25/03/2020, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
10209634 e o código CRC B026B490.

Referência: Processo nº 21044.005498/2019-89 SEI nº 10209634
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