
 
 

 
 

PLANO DE FISCALIZAÇÃO 

Este Plano de Fiscalização contempla as atividades de acompanhamento e 

fiscalização do contrato nº 02/2019. Cujo objeto é a prestação de serviço 

terceirizado de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e manutenção predial, 

com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais 

domissanitários e equipamentos para a execução dos serviços nas 

dependências do IFMS – Campus Corumbá. Este plano presta-se como 

instrumento de apoio a consultas rápidas, de orientação e planejamento das 

atividades que serão desenvolvidas pela equipe de fiscalização e gestão 

contratual. Desta maneira, não excluem a observância às cláusulas e condições 

enunciadas em contrato, sobretudo, das leis e regulamentos normativos que 

dispõe sobre a matéria.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 

Certame Pregão Eletrônico nº 04/2018 UASG 158454 
Processo Adm. nº 23347.007132.2018-84 

Contrato nº 02/2019 Data de assinatura  13/03/2019 

Contratante IFMS Campus Corumbá 

Contratada OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI 

Rua João Batista 44-B, Centro, CEP 67.030.585, Ananindeua-PA 

CNPJ 19.234.161.0001-78 

Vigência Inicial 03/04/2019 a 03/04/2020  
prorrogáveis até o limite de 60 meses 

Processo de 
Fiscalização  

23347.005763.2019-40 

Processo de 
Pagamento 

23347.005777.2019-63 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Prestação de serviço terceirizado de limpeza, asseio, conservação, 
jardinagem e manutenção predial, com dedicação exclusiva de mão de obra, 
fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para a 
execução dos serviços. 
 

Item Carga horária Quantidade Valor Mensal Valor Anual 

Agente de 
Limpeza 

44h semanais 
(seg a sáb) 

6 postos R$ 23.299,99 R$ 279,599,88 

Oficial Pleno 30h semanais 
(seg a sex) 

1 posto R$ 3.034,11 R$ 36.409,32 

Valor Total do Contrato R$ 26.334,10 R$ 316.009,20 

 

 



 
 

 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 

Portaria nº 18/2019 de 22 de março de 2019 

FUNÇÃO TITULAR SUBSTITUTO 

Gestor de Contrato Eumir de Moraes Rondon 
Siape 2215655 

Laura de Souza F. Ramos 
Siape 2103491 

Fiscal Técnico. Bloco 
Administrativo 

Fabíola Clara V. Ferraz 
Siape 2848466 

 
 
 
Otoniel Francis M. Ferreira 

Siape 2171765 

Fiscal Técnico. Bloco 
de Ensino 

Suély Copini 
Siape 2378861 

Fiscal Técnico. Bloco  
de Metalurgia 

Claudinei Garcia 
Siape 2353880 

Fiscal Técnico. Bloco 
Biblioteca 

Juliana P. S. de Queiroz 
Siape 1888035 

Fiscal Administrativo Celly Nataly C. de Souza 
Siape 2640061 

Daiane Araújo L. de Almeida 
Siape 1948265 

Contatos da equipe de fiscalização: Tel. (67) 3234 9101 
e-mail: contratos.cb@ifms.edu.br 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
4.1 DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
Objetivo da Contratação 

Os objetivos e frequências dos serviços prestados serão os 
discriminados nas Cláusulas segunda e quarta do TR. Podendo 
ser adequado conforme planejamento da unidade 
administrativa, quando houver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de prestação 

Cláusula quarta do TR 

 Serão prestados no Campus IFM Corumbá 

 No prazo de 12meses, prorrogáveis até o limite de 60 
meses 

 A Contratada designará um preposto para representá-
la administrativamente 

 O serviço será objeto de controle, fiscalização e 
avaliação por parte do IFMS. E não exclui ou reduz a 
responsabilidade da contratada por quaisquer 
irregularidades 

 Solicitações da fiscalização serão atendidas no prazo 
estabelecido 

 Serão aceitas supressões ou acréscimos, nas mesmas 
condições, em até 25% do valor do contrato. 

 A Administração rejeitará em todo ou em parte, serviço 
executado em desacordo com os termos contratuais. 

 



 
 

 
 

 
 
 
Infraestrutura a ser 
disponibilizada à 
contratada 

 Destinar local para a guarda dos saneantes, materiais de 
uso geral, equipamentos, ferramentas e utensílios 

 Disponibilizar instalações sanitárias 

 Relacionar as dependências físicas, bem como os bens 
públicos que serão disponibilizados para a execução dos 
serviços, quando for o caso, com indicação do estado de 
conservação 

 Prestar informações e esclarecimentos à contratada 
 

 
Demais itens 

 Pagar à contratada o valor resultante da prestação do 
serviço, no prazo e condições estabelecidas em 
contrato 

 Efetuar as retenções tributárias devidas 

 
 
 
 
EPI´S 

 Disponibilizar os empregados uniformizados e 
identificados com crachá, e provê-los com 
equipamentos de proteção individual. 

 Os EPI´s serão fornecidos na quantidade e 
especificações constantes na cláusula 9.22 TR. 

  Os Uniformes serão fornecidos na quantidade e 
especificações constantes na cláusula 9.7 TR. 
 
 

 

5. DO CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO  

DOCUMENTO A QUEM? QUANDO? 
Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional e Laudo 
Técnico das Condições Ambientais do 
Trabalho INSS/NR-15 

 
 

Gestor de 
Contrato 

 
30 dias após o início da 
execução dos serviços, 
renovados anualmente a 
cada prorrogação 
contratual 

Relação dos empregados, cargo ou 
função, horário de trabalho, RG, CPF, 
CTPS assinada, exames admissionais 

Gestor de 
Contrato 

No primeiro mês da 
prestação dos serviços 

 
Solicitação de repactuação do contrato 

Ao Gestor de 
Contratos 

Na data-base da 
categoria prevista na CCT 

 SICAF 

 Comprovante do cumprimento das 
obrigações trabalhistas 

 Relação atualizada dos empregados 
que prestaram serviços no mês 
anterior e continuarão no mês que 
inicia, contendo: nome, função, 
horário do posto de trabalho, RG, 

 
 
 

Fiscal 
Administrativo 

 
 
 
 

 
 
 
Mensalmente até o 5º dia 
útil do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços 
 
 
 
 



 
 

 
 

CPF, data de admissão e 
desligamento do contrato 

 Folha de ponto nominal 

 Folha de pagamento analítica, 
nominalmente identificada e com a 
referida composição salarial  

 Comprovante nominal de pagamento 
dos salários e outros benefícios 
suplementares 

 Cópia da Guia da Previdência Social 
(GPS), Relação SEFIP, protocolo de 
envio, relação de trabalhadores, 
relação de tomadores, comprovante 
de declaração à previdência. Deverão 
corresponder apenas à mão-de-obra 
empregada no contrato 02/2019, não 
devendo confundir-se com o 
recolhimento efetuado para outros 
profissionais da contratada 

 
 
 
 

 
 
 

Fiscal 
Administrativo 

 
 
 
 
 
Mensalmente até o 5º dia 
útil do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços 

Extrato da conta do INSS e FGTS de 
qualquer empregado 

Fiscal 
Administrativo 

Quando solicitado 

Comprovante de cursos de treinamento e 
aperfeiçoamento exigidos por lei ou pelo 
contrato 

Fiscal 
Administrativo 

No início do contrato e a 
qualquer tempo quando 
solicitado 

 Cópia do aviso prévio (trabalhado ou 
indenizado) 

 Termo de rescisão do contrato de 
trabalho 

 Guia de recolhimento da previdência 
e FGTS referentes à rescisão 
contratual 

 Extrato de depósito do FGTS  

 Guia de comunicação de dispensa 
para fins de habilitação do seguro 
desemprego 

 Exames médicos demissionais 

 Cópia da CTPS com anotações 
atualizadas 

 Comprovante de pagamento das 
verbas rescisórias 

 Comprovante e justificativa de 
alocação do empregado em outro 
contrato, quando for o caso 

 
 
 
 
 
 
 

Fiscal 
Administrativo 

 
 
 
 
 

 Quando da extinção ou 
rescisão do contrato 

 Quando do 
desligamento de 
empregado no curso 
do contrato 

Registro diário de assiduidade, 
pontualidade, ocorrências, faltas 
(justificadas ou não), férias, relação 

 
Fiscal 

Administrativo 

 
Mensalmente até o 5º dia 
útil do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços 



 
 

 
 

nominal dos funcionários volantes, 
bem como, o período correspondente 
Solicitações de serviços e solução de 
eventuais falhas ao preposto 

 

Fiscal Técnico No momento da 
ocorrência por Ordem de 
Serviço 

Cumprimento da jornada de trabalho dos 
empregados 

Fiscal Técnico Diariamente por 
amostragem 

Avaliar a execução do objeto e aferir a 
qualidade da prestação do serviço 

Fiscal Técnico Observação diária e 
semanal, substanciado 
em relatório mensal 

Análise de justificativa da Contratada para 
prestação de serviço com menor nível de 
conformidade 

Fiscal Técnico Quando solicitado à 
contratante 

Conformidade do material (quantidade, 
especificações técnicas, forma de uso, 
etc.) a ser utilizado na execução dos 
serviços 

Fiscal Técnico A cada entrega, 
substanciado em 
relatório mensal 

Registro de ocorrências e solicitação de 
adoção de providências 

Fiscal Técnico Diária e semanalmente, 
substanciado em 
relatório mensal 

 
5.1 DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

CONDUTA RESPONSÁVEL PRAZO 

Apurar o resultado das avaliações da 
execução do objeto, em consonância com 
os índices previstos no ato convocatório 

 
Fiscal Técnico 

 
Ao final de cada mês 

Elaborar relatório circunstanciado da 
avaliação de execução do serviço e 
encaminhar ao Fiscal administrativo 

Fiscal Técnico Até 5 dias 

Análise documental das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o  
FGTS. 

Fiscal 
Administrativo 

Até 10 dias a contar da 
entrega da 
documentação pela 
contratada e do relatório 
do fiscal técnico 

Elaborar relatório circunstanciado, com 
registro, análise e conclusão acerca da 
avaliação documental e do relatório do 
fiscal técnico. Encaminhar ao Gestor 

Fiscal 
Administrativo 

Analisar todos os relatórios e toda a 
documentação apresentada pela 
fiscalização técnica e administrativa  

Gestor de 
Contrato 

Até 10 dias a contar do 
recebimento dos 
relatórios dos fiscais 

Na ocorrência de irregularidades que 
impeçam a liquidação e pagamento da 
despesa será solicitado à contratada as 
respectivas correções 

 
Gestor de 
Contrato 

Suspende-se o prazo até 
a resposta da Contratada 
com as devidas 
correções e/ou 
justificativas 



 
 

 
 

 
RECEBIMENTO DEFINITIVO e ATESTE da 
despesa para liquidação e pagamento 

 
Gestor de 
Contrato 

10 dias a contar do 
recebimento dos 
relatórios dos fiscais ou 
da resposta da 
contratada 

Comunicar à Contratada para que emita a 
Nota Fiscal ou Fatura com valor exato 
dimensionado pela fiscalização 

Gestor de 
Contrato 

10 dias a contar do 
recebimento dos 
relatórios dos fiscais ou 
da resposta da 
contratada 

Encaminhar, ao setor financeiro, a NF ou 
Fatura para liquidação e pagamento 

Gestor de 
Contrato 

Após recebimento 
definitivo e ateste da 
despesa 

 
 
Efetuar a liquidação e pagamento da NF 
ou Fatura dos serviço prestados 

 
 

Setor Financeiro 

30 dias contados do 
recebimento da NF.  
IN nº 05/2017 cláusula 4.1: 
“Considera-se ocorrido o 
recebimento da NF no 
momento em que o 
contratante ATESTAR a 
execução do objeto” 

 

6. DO MÉTODO DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS 
 

Seguirá o previsto no Termo de Referência cláusula sexta e Anexo XII. A Contratante 

utilizará formulário próprio como meio de análise, conforme Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), em consonância com as diretrizes da IN/MPOG 05/2017, para definir 

e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Contratada. 

O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados, não devendo as 

adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR ser interpretadas 

como sanção. 

O IMR previsto na IN 05/2017 está alinhado com o entendimento do TCU, Acódão nº 

786/2019 Plenário (itens 83 e 84). 

 

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO – MÉTRICA E PERIODICIDADE 

Métrica 1 

Indicador de Qualidade Uso de EPI´S e uniformes 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 

Métrica Constatação formal da ocorrência 

Ferramentas IMR  

Periodicidade Diária, com aferição mensal do resultado 

Faixas de ajuste De 0 a 10  

Sanção Ver item 3.2 do TR 



 
 

 
 

Previsão Anexo XII do TR e Anexo V-B da IN nº 05/2017 

Métrica 2 

Indicador de Qualidade Tempo de resposta às solicitações da contratante 

Meta a cumprir Até o dia útil posterior à solicitação 

Métrica 
Tempo de resposta a e-mail, ofício, notificações e/ou 

apresentação de justificativas à Administração 

Ferramentas IMR 

Periodicidade  Por evento / solicitação da contratante 

Faixas de ajuste De 0 a 10 pontos  

Sanção Ver item 3.2 do TR 

Previsão Anexo XII do TR e Anexo V-B da IN nº 05/2017 

Métrica 3 

Indicador de Qualidade Atraso no pagamento de salários e outros benefícios 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 

Métrica Constatação formal da ocorrência 

Ferramentas 
Pelo fiscal Administrativo ou Gestor do Contrato através da 
análise documental e extratos das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias 

Periodicidade  
Mensal, nos termos da legislação pertinente ou de data base 

fornecida pela Convenção Coletiva de Trabalho 

Faixas de ajuste De 0 a 35 pontos  

Sanção Ver item 3.2 do TR 

Previsão Anexo XII do TR, Anexo V-B da IN nº 05/2017, Art. 459 §1º CLT 

Métrica 4 

Indicador de Qualidade Falta de materiais previstos em contrato 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 

Métrica 
Constatação formal de pelo menos uma ocorrência de atraso de 

entrega no mês 

Ferramentas Pelo fiscal técnico do contrato através do formulário de registros  

Periodicidade  Por evento 

Faixas de ajuste De 0 a 20 ptos 

Sanção Ver item 3.2 do TR 

Previsão Anexo XII do TR, Anexo V-B da IN nº 05/2017 

Métrica 5 

Indicador de Qualidade Qualidade dos serviços prestados 

Meta a cumprir O maior índice 

Métrica 
Descrita na planilha de avaliação de qualidade dos serviços 

prestados 

Ferramentas Aplicação periódica de pesquisa de satisfação  

Periodicidade  Por evento ou por solicitação à contratante 

Faixas de ajuste De 0 a 25 ptos 

Sanção Ver item 3.2 do TR 



 
 

 
 

Previsão Anexo XII do TR, Anexo V-B da IN nº 05/2017 

 

O valor pago mensalmente será ajustado ao resultado da avaliação do serviço por meio 

do IMR, com base em pontuações atribuídas a cada item, gerando relatórios mensais. 

O procedimento de avaliação periódica dos serviços realizada pelos fiscais do contrato 

atribuirá pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 

Os serviços serão considerados insatisfatórios se a empresa não atingir 40 (quarenta) 

pontos. O não atendimento das metas, por ínfima diferença poderá ser objeto apenas 

de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade 

da contratação. 

 

Faixas de pontuação de 
qualidade do serviço 

Pagamento devido à contratada Fator de ajuste de 
nível de serviço 

De 80 a 100 pontos 100% do valor mensal do contrato 1,00 

De 70 a 79 pontos 97% do valor mensal do contrato 0,97 

De 60 a 69 pontos 95% do valor mensal do contrato 0,95 

De 50 a 59 pontos 93% do valor mensal do contrato 0,93 

De 40 a 49 pontos 90% do valor mensal do contrato 0,90 

Abaixo de 40 pontos 90% do valor mensal mais multa 0,90 + multa 

 

A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do 

nível de satisfação, que poderá ser aceita pela Contratante, desde que comprovada a 

excepcionalidades da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e 

alheios ao controle da Contratada. 

 

7. DAS SANÇÕES 
As sanções administrativas fixadas na norma, aplicadas ao licitante e contratados são: 

a. Advertência; 

b.  Multa;  

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

e. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF ou Municípios e o 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
A aplicação de sanção será obrigatoriamente precedida de processo administrativo para 
apuração dos fatos ou infração. É importante que os responsáveis observem os 
procedimentos constantes no Caderno de Logística do MPOG disponível em: < 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos>. Será acolhida, para a 

dosimetria da sanção, o definido em Termo de Contrato. 
 
 
 
 
 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos


 
 

 
 

As sanções não se confundem com ocasional redimensionamento dos pagamentos em 
virtude de aplicação do IMR. Segue abaixo quadro demonstrativo: 
  

INSTRUMENTO FINALIDADE REQUISITOS APLICAÇÃO 

 
 

IMR 

Mensurar o 
pagamento por 
resultado entregue. 
Amparado pelo 
princípio 
constitucional da 
eficiência e 
economicidade. 

Mecanismo que defina 
bases objetivas, 
compreensíveis, 
mensuráveis, 
e comprováveis de 
nível de qualidade 

No mês posterior à 
prestação do serviço. 
Com ou sem 
adequações de 
pagamento. 

 
 
 
 
 

SANÇÃO 

Reprovar a conduta 
do sancionado, 
desestimular sua 
reincidência e 
prevenir sua prática 
futura pelos demais 
contratados. Pode ter 
caráter preventivo, 
educativo, repressivo 
ou visar à reparação 
de danos e prejuízos 
ao Erário. 

Atuar conforme a lei e 
o direito; 
 
Indicar os 
pressupostos de fato e 
de direito que 
fundamentam a 
decisão; 
 
Instaurar processo 
administrativo 
 
Conferir direito ao 
contraditório e ampla 
defesa, dentre outros. 

Instaurado e instruído 
o processo adm. 
sancionador, decorrido 
todos os prazo legais, 
produzidas as provas, 
aplicada a sanção e 
julgados os recursos, 
se houver, a 
Administração 
providenciará a 
execução da decisão e 
o registro nos 
sistemas adequados. 

 

CLÁUSULA SEXTA SUBITEM DEZ do TR:  A critério da Contratante, a contratada 

poderá ser penalizada com a rescisão contratual nas seguintes condições: 

a. Em caso de reincidência de falhas penalizadas com o desconto de 10% (dez por 

cento) por mais de 3 (três) vezes durante a vigência do contrato ou a cada 

prorrogação, se houver 

b. Faixa de pontuação obtida abaixo de 25 (vinte e cinco) pontos 

c. A pontuação for inferior a 40 (quarenta) pontos por 3 (três) meses consecutivos 

 

8. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS 
 

Seguirá o previsto na CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato e Item dezesseis do Edital: 

A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 15.800,45 (quinze mil e oitocentos 

reais e quarenta e cinco centavos), na modalidade de seguro-garantia, no prazo de 10 

(dez) dias, após assinatura do termo de contrato, com validade de 90 (noventa) dias 

após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, 

observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 

5/2017.  

A garantia prevista em edital somente será liberada ante a comprovação de que a 

empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso 

esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 

contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, 

incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme 



 
 

 
 

estabelecido no art. 2º, §2º, V da Portaria MP n. 409/2016, observada a legislação que 

rege a matéria.  

Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos 

trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento 

das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra 

atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F 

da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.  

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de 

atraso, até o máximo de 2%. O atraso superior a 25 dias autoriza a Contratante rescindir 

o contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 

 

9. DEMAIS CLÁUSULAS 
Cláusula 6 item d, do TR Não há previsão para pagamento de diárias e/ou horas extras 

 
 
 
 
 
 
Cláusulas 14.77 a 14.81 do 
TR 

A contratada deverá incluir o adicional de insalubridade ou 
periculosidade na composição da remuneração dos 
empregados. O pagamento desta verba estará condicionado à 
realização de perícia a ser confeccionada por médico ou 
engenheiro do trabalho, atestando o grau de insalubridade. 
Esta perícia será realizada pela contratada no período máximo 
de 30 dias a contar da assinatura do contrato. Havendo 
situação de insalubridade ou periculosidade os valores a serem 
pagos aos funcionários, inclusos os retroativos, serão 
adicionados ao contrato mediante termo aditivo. O Pagamento 
do adicional de insalubridade ou periculosidade estará 
condicionado à apresentação e homologação dos laudos. O não 
cumprimento acarretará em glosa dos valores. 
 

Cláusulas 13.6 a 13.6.4 do 
TR 

Não praticar atos de ingerência na administração da 
Contratada 

 

 

Corumbá-MS,         de                     de 2019. 

 

 

 

GESTOR DE CONTRATO               CONTRATADA 

       Eumir Rondon    Office Comércio e Serviços Eireli 
          Siape 2215655            CNPJ 19.234.161.0001-78 

 




