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TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IX 

 

1. FUNCIONALIDADES DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

1.1. A solução tecnológica deve possibilitar o uso da tecnologia QR Code ou similar, 
contemplando funcionalidades de cadastramento de dados relativos ao contrato firmado, especialmente 
os das edificações, ambientes, empregados alocados e das atividades do Plano Operacional previstas e 
executadas e das fiscalizações efetivadas, além de armazenar os documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada, possibilitando a realização 
de consultas e a emissão de relatórios que otimizem e facilitem a gestão, controle e fiscalização da 
execução do serviço pelo ME.  

1.1.1. CADASTRO 

a. Cadastramento de edificações (conforme Anexo I): 

• código, nome, endereço, bairro, cidade, UF e CEP da edificação; 

• data de início e final da execução do serviço¹. 

b. Cadastramento de tipos de ambiente (conforme Anexo II): 

• códigoe nome do tipo de ambiente; 

c. Cadastramento das áreas (m²) das edificações por pavimento e ambiente (conforme 
Anexo II): 

• código da edificação; 

• pavimento, se área interna; 

• código do tipo de ambiente; 

• data de vigência, código e área (m²) do ambiente¹, considerando separadamente cada 
sala, sala de reunião ou gabinete para o tipo de ambiente escritório e cada cabine de 
sanitário e o restante de área para o tipo de ambiente banheiro. 

d. Cadastramento de tipos de frequência das atividades, sendo horária, diária, semanal, 
mensal, trimestral, semestral e anual: 

• códigoe nome do tipo de frequência das atividades. 

e. Cadastramento de atividades: 

• códigoe nome da atividade; 

• data de vigência, código de tipo de frequênciae frequência da atividade¹. 

f. Cadastramento de perfis de acesso (Gestor do Contrato, Fiscal Administrativo, Fiscal 
Técnico, Fiscal Setorial, Apoio Fiscalização, Servidor, Supervisor, Servente e Jauzeiro): 

• códigoe nome do perfil de acesso. 

g. Cadastramento de ACT, CCT ou DCT a que a contratada está vinculada: 

• nome e CNPJ da entidade sindical da contratada; 

• nome e CNPJ da entidade sindical dos empregados; 

• data de início e final da vigência e respectivo registro1; 

                                                 
1
 Com manutenção do histórico das ocorrências. 
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• data de início e final da vigência de aditivo e respectivo registro¹. 

h. Cadastramento de cargos dos empregados alocados para execução do serviço, sendo 
Supervisor, Servente e Jauzeiro: 

• código e nome do cargo; 

• código CBO do cargo. 

i. Cadastramento de salário dos cargos dos empregados alocados para execução do serviço: 

• Código do cargo; 

• data de vigência e valor do salário¹. 

j. Cadastramento de tipos de exames médicos, sendo admissional, periódico, de retorno ao 
trabalho, de mudança de função e demissional: 

• código e nome dos tipos exame médicos. 

k. Cadastramento de servidores: 

• CPF, nome e e-mail corporativo do servidor (extensão “.gov.br”); 

• data e código do perfil de acesso¹; 

l. Cadastramento de senha de acesso à solução tecnológica, com possibilidade de alteração 
a qualquer momento, inclusive nos casos de esquecimento da senha cadastrada: 

• data e CPF do servidor (login) e senha, de forma criptografada¹. 

m. Cadastramento dos empregados da contratada alocados na execução do serviço: 

• CPF e nome do empregado; 

• CI do empregado e respectivo arquivo eletrônico com a imagem do documento; 

• CTPS do empregado e respectivo arquivo eletrônico com a imagem do documento 
(páginas de identificação e do contrato de trabalho com a contratada); 

• data de vigência e endereço, bairro, cidade, UF, CEP do empregado, com manutenção 
das alterações efetuadas; 

• data de vigência e código do cargo do empregado¹; 

• datas de admissão e de demissão do empregado¹; 

• datas de início e final da alocação do empregado¹; 

• data de vigência, jornada de trabalho mensal, horário de início e de fim do trabalho e 
horário de início e de fim do intervalo para alimentação¹. 

n. Cadastramento de exames médicos dos empregados da contratada alocados na execução 
do serviço, observadas as disposições do PCMSO estabelecido pela NR 7: 

• CPF do empregado; 

• data do exame, tipo e respectivo arquivo eletrônico com a imagem do documento 
comprobatório1. 

o. Cadastramento das férias dos empregados da contratada alocados na execução do 
serviço: 

                                                 
1
 Com manutenção do histórico das ocorrências. 
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• CPF do empregado; 

• datas de início e final do período aquisitivo, datas de início e final das férias e 
respectivos arquivoseletrônicos com as imagens do aviso e do recibo de pagamento. 

p. Cadastramento de comprovantes de pagamento de salário dos empregados da 
contratada alocados na execução do serviço: 

• CPF do empregado; 

• mês e ano do pagamento e respectivo arquivo eletrônico com a imagem do recibo de 
pagamento do salário¹. 

q. Cadastramento de comprovantes de pagamento de vale-transporte dos empregados da 
contratada alocados na execução do serviço: 

• CPF do empregado; 

• mês e ano do pagamento e respectivo arquivo eletrônicocom a imagem do recibo de 
pagamento do vale-transporte¹. 

r. Cadastramento de comprovantes de pagamento de auxílio alimentação dos empregados 
da contratada alocados na execução do serviço: 

• CPF do empregado; 

• mês e ano do pagamento e respectivo arquivo eletrônico com a imagem do recibo de 
pagamento do auxílio alimentação¹. 

s. Cadastramento de comprovante de pagamento de rescisão de contrato de trabalho dos 
empregados da contratada alocados na execução do serviço: 

• CPF do empregado; 

• data do pagamento e respectivo arquivo eletrônico com as imagens do termo de 
rescisão e do recibo de pagamento. 

t. Cadastramento de comprovante de recolhimento de contribuições sociais decorrentes 
dos pagamentos efetuados aos empregados da contratada alocados na execução do 
serviço: 

• mês e ano de competência e valores de recolhimento e respectivos arquivos 
eletrônicos com a imagem dos respectivos comprovantes de recolhimento¹. 

u. Cadastramento das parcelas dos custos da contratada com os empregados alocados na 
execução do serviço: 

• mês e ano de competência¹; 

• parcelas e valores dos custos da contratada com os empregados alocados na execução 
do serviço no mês, considerando salários, adicionais, benefícios e contribuições sociais 
decorrentes¹. 

v. Cadastramento de tipos de insumos, sendo EPI, higiene pessoal, máquinas, saneantes 
domissanitários e utensílios: 

• código e nome do tipo de insumo. 

w. Cadastramento de insumos: 

• código e nome do insumo; 

• código do tipo de insumo; 
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• número do CA do insumo, se tipo EPI; 

• registro ou protocolo do insumona Anvisa, se tipo saneante domissanitário. 

x. Cadastramento do Plano Operacional: 

• código da edificação; 

• pavimento, se área interna; 

• código do tipo de ambiente; 

• código da atividade; 

• data prevista para execução da atividade; 

• data da execução da atividade; 

• horário previsto de início e final da execução da atividade; 

• horário de início e final da execução da atividade; 

• código(s) do(s) insumo(s) a ser(em) utilizado(s) na execução da atividade e 
respectiva(s) unidade(s) de medida e quantidade(s);  

• CPF do(s) empregado(s) alocado(s) para execução da atividade. 

y. Cadastramento das demandas não ordinárias dos servidores do ME: 

• CPF do servidor demandante; 

• data e hora do registro da demanda; 

• código da edificação da demanda; 

• pavimento da demanda, quando for o caso 

• descrição da demanda, com possibilidade de inclusão de arquivo eletrônico com a 
imagem referente ao objeto da demanda; 

• CPF do empregado da contratada que atendeu à demanda; 

• data e hora do registro do início e término do atendimento da demanda ou de 
indicação de demanda não procedente, com possibilidade de registro de observações 
relacionadas; 

• CPF do executor da análise da indicação de não procedência; 

• data e hora da análise da indicação de não procedência; 

• resultado da análise da indicação da não procedência. 

z. Cadastramento das inspeções realizadas pelo ME: 

• CPF do executor da inspeção; 

• data e hora do início e término da inspeção; 

• código da edificação inspecionada; 

• pavimento da inspeção, quando for o caso; 

• tipo de ambiente inspecionado; 

• identificação do local inspecionado, mediante uso de tecnologia QR Code ou similar, 
tais como: sala, sala de reunião, cabine do banheiro, saguão, etc; 



Termo de Referência 
Serviço de Limpeza  

 
68 

 

• inconformidades identificadas, com possibilidade registro de observações 
relacionadas e inclusão de arquivo eletrônico com a imagem referente ao objeto da 
inspeção; 

• CPF do empregado da contratada contestante; 

• data e hora do registro da contestação; 

• justificativas apresentadas, com possibilidade de arquivo eletrônico com a imagem 
referente ao objeto da inspeção; 

• CPF do executor da análise da contestação; 

• data e hora da análise da contestação; 

• indicador de aceitação ou não da contestação, com possibilidade registro de 
observações relacionadas e inclusão de arquivo eletrônico com a imagem referente ao 
objeto da inspeção. 

1.1.2. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

1.1.2.1. A solução tecnológica deverá possibilitar a realização de pesquisa de satisfação dos 
servidores do ME, observadas as condições estabelecidas no Quadro 3 do Anexo X deste TR, registrando 
o CPF dos servidores para os quais foram enviadas as pesquisas, as datas de envio e de resposta, os pontos 
das avaliações de cada servidor, além de outras informações que possam ser úteis, tais como: edificação, 
pavimento ou ambiente da avaliação e observações que possam ser manifestadas pelo avaliador. 

1.1.3. CONSULTA 

1.1.3.1. A solução tecnológica deverá possibilitar consulta aos dados, informações e imagens 
cadastradas na base de dados visando otimizar o desenvolvimento das atividades de gestão, controle e 
fiscalização contratual, sendo os leiautes das telas apresentados pelo ME no dia da assinatura do contrato, 
até o máximo de 15 (quinze) leiautes, de modo a serem considerados no plano de testes a ser apresentado 
pela contratada. 

1.1.4. RELATÓRIOS 

1.1.4.1. A solução tecnológica deverá possibilitar a emissão de relatórios no formato PDF e XLS com 
dados, informações e imagens cadastradas na base de dados visando otimizar o desenvolvimento das 
atividades de gestão, controle e fiscalização contratual, sendo os leiautes dos relatórios apresentados 
pelo ME no dia da assinatura do contrato, até o máximo de 15 (quinze) leiautes, de modo a serem 
considerados no plano de testes a ser apresentado pela contratada. 

1.1.5. DISPONIBILIDADE  

1.1.5.1. A solução tecnológica deverá estar disponível para acesso via aplicação web e/ou aplicativo 
mobile, em regime contínuo, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

1.1.6. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

1.1.6.1. As manutenções preventivas devem ser previamente programadas e comunicadas ao ME, 
com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, devendo informar se haverá interrupção do 
funcionamento da solução tecnológica, caso em que o ME avaliará o pleito, para autorização prévia. 

1.1.6.2. A contratada deverá programar as manutenções preventivas nos horários de menor impacto 
às atividades dependentes da solução tecnológica para a sua realização. 

1.1.7. ATUALIZAÇÃO  

1.1.7.1. A contratada deverá manter o ME informado da liberação de novos releases e versões, bem 
como prestar o fornecimento gratuito de documentação de utilização da solução tecnológica, seja via 
aplicação web ou aplicativo mobile. 



Termo de Referência 
Serviço de Limpeza  

 
69 

 

1.1.7.2. A contratada poderá introduzir modificações na solução tecnológica, sem ônus para o ME, 
desde que consideradas necessárias ao seu perfeito desempenho e operação para o apoio à gestão, 
controle e fiscalização contratual. 

1.1.7.3. Aplicam-se à atualização da solução tecnológica as condições estabelecidas nos itens 1.1.5.1. 
e 1.1.5.2., supra. 

1.1.8. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

1.1.8.1. Se constatada deficiência no desempenho da solução tecnológica, tal como a 
indisponibilidade ou mau funcionamento de uma ou mais funcionalidades, a contratada, sem ônus para 
o ME, será responsável pelo diagnóstico e correção, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro-horas) 
corridas, contado da formalização de chamado técnico pelo ME. 

1.1.9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.9.1. As funcionalidades da solução tecnológica acima especificadas devem ser associadas a cada 
um dos perfis de acesso, observadas as atividades por eles desenvolvidas. 

1.1.9.2. A contratada deverá permitir o acesso simultâneo à solução tecnológica, seja via aplicação 
web ou aplicativo mobile, por até 80 (oitenta) usuários do ME.  

1.1.9.3. A contratada deverá disponibilizar ao ME, diariamente, um arquivo eletrônico com a base de 
dados integral da solução tecnológica. 


