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MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

 

INDICADORES
Proporcionalidade ao atingimento de metas estabelecidas no IMR

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

Faixa 1: de 0 a 2 ocorrências = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura;
Faixa 2: de 3 a 4 ocorrências = 95% da meta = recebimento de 95% da fatura;
Faixa 3: de 5 a 6 ocorrências = 90% da meta = recebimento de 90% da fatura;
Faixa 4: de 7 a 8 ocorrências = 85% da meta = recebimento de 85% da fatura; e
Faixa 5: 9 ou mais ocorrências = 80% da meta = 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

Empresa: Mês de Referência:
Serviços a realizar: (Conforme Termo de Referência)

Item Descrição No DE OCORRÊNCIAS

01 Executar serviços fora dos padrões de qualidade e quantidade contratados e não corrigi-los no prazo determinado. (Por serviço inadequado)  
02 Recusar-se a executar serviço determinado ou abandoná-lo, sem motivo justificado ou determinação formal. (Por serviço inadequado)  
03 Atraso na entrega de materiais ou na execução de chamados (Por dia de atraso)  

04 Negligência na execução dos serviços, assim entendidos ausências dos postos de trabalho, desatenção quanto às atividades e normas, falta de
urbanidade no trato interpessoal e outras situações análogas. (Por ocorrência)  

05 Não fornecer no prazo equipamentos, EPI's, uniforme ou fornecer diferente das especificações, ou não substituir quando necessário (Contrato e Termo
de Referência). (Por verificação mensal)  

06 Não providenciar substituição tempestiva de quaisquer ausências de postos de serviço por absenteísmo. (Por dia de ausência)  

07 Deixar de encaminhar, ao fim do mês de prestação dos serviços, a documentação de funcionário substituto nos casos de cobertura de posto ou de
substituição permanente.  

08 Deixar de atender as notificações da contratante no prazo estabelecido, incluindo-se neste caso a disponibilidade do preposto. (Por dia de atraso)  

09 Atraso no crédito de salários além do 5o dia útil do mês imediatamente subsequente ao do mês de referência: ordinário mensal, décimo terceiro,
férias, remunerações compensatórias e rescisões contratuais. (Por dia de atraso)  

10 Atraso de crédito dos benefícios de vale transporte além do estabelecido (no contrato ou na Convenção Coletiva). (Por dia de atraso)  
11 Atraso do crédito dos benefícios de vale refeição além do estabelecido (no contrato ou na Convenção Coletiva). (Por dia de atraso)  

12 Deixar de manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas no certamente licitatório. (Por verificação mensal, quando da
medição dos serviços)  

 

VALOR MENSAL DO CONTRATO  
PERÍODO MEDIDO  

 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS FAIXA IMR PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META % (C) VALOR MEDIDO
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JOSÉ EDUARDO DA COSTA

Integrante Demandante

 

ROLAND CHAME CANTANHEDE

Integrante Técnico
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