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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2019 
CAMPUS PARACAMBI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23278.102443/2018-17 

 (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
(nome da empresa) _____________________________________________________, CNPJ nº. 

_____________________, sediada __________________________ (endereço completo, telefone, fax 

e e-mail atualizados), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do 

Pregão Eletrônico nº. 04/2019, apresenta sua Proposta de Preço para o(s) seguinte(s) materiais(s) 

ofertado(s), conforme termos e especificações do Edital e seus anexos: 

 

Item Especificação detalhada Quant Marca 
Referência 
ou Modelo 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor global 
(em R$) e por 

extenso 

01       

02       

TOTAL  

 

PRAZO DE ENTREGA:___________ DIAS (de acordo com o item 5.2 do Termo de Referência – Anexo 

I) 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (mínimo de 60 dias) 

GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE: _______MESES (mínimo de 12 meses) 

 
BANCO (Código): __________ AGÊNCIA (Código): _________ PRAÇA: ____________ 

BANCO (Nome): ___________ CONTA CORRENTE: ____________ 

 
________________, ____ de ___________ de _______. 

 
 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
 
Nome ou carimbo do declarante: ________________________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________________ 

Nº do CPF e da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato: ______________________________________ 
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  ANEXO IV 
 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S) Nº. 23278.102443/2018-17 

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.       

- CAMPUS:       

- Setor Interessado: DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO  

- Nome do Responsável:  

- Telefone e e-mail de contato: (21) 0000-0000 – xxxx@ifrj.edu.br  

 

FORNECEDOR:                                                                                                                                                                                              

CNPJ:          

 A presente solicitação tem por objeto o fornecimento de      , de acordo com as especificações 
estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência e na proposta comercial da empresa supracitada, 
vencedora do Pregão Eletrônico – SRP nº. 14/2019. 

 
 

Item Especificação Unid. Quantidade Valor unitário Valor total 

01      

 
1.  Os itens deverão ser entregues no Campus _______ do IFRJ, situado(s) à ______________.  

2. O prazo de entrega dos materiais é de, no máximo de entrega para dos itens é de 30 dias, a contar 
do recebimento da nota de empenho. 

3. O IFRJ pagará a fornecedora o valor total de R$ ___ (_____), conforme preços unitários constantes 
da Ata de Registro de Preços. 

4. Estão incluídos no preço todos e quaisquer custos, inclusive frete, que por ventura tenham incidido 
sobre o objeto do Pregão Eletrônico - SRP nº. 14/2019. 

  
 

_____, _____ de __________ de ______. 
 
 
 

______________________________               ________________________________ 
(nome e cargo do funcionário solicitante)           (nome e cargo do superior imediato) 
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ANEXO V 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Paracambi 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Paracambi com 
sede na Rua Sebastião Lacerda, s/nº - Centro na cidade de Paracambi inscrito (a) no CNPJ/MF sob o 
nº 10.952.708/0005-20, neste ato representado (a) pelo (a) por seu Diretor Geral, ALDEMBAR DE 
ANDRADE SARMENTO, nomeado (a) pela Portaria 0776/DGP/REITORIA de 18 de maio de 2018, 
publicada no D.O.U. de 21 de maio de 2018, inscrito (a) no CPF sob o nº 766.709.377-68 portador (a) 
da Carteira de Identidade nº. 06.330.409-1 DETRAN RJ, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 14/2019, publicada no ...... 
de ...../...../20....., processo administrativo nº 23278.102443/2018-17, RESOLVE registrar os preços 
da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-
se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 26 de maio 
de 2017 e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço 

controle de pragas e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, 

desratização e descupinização) para as dependências (prédio principal, quadra, anexo 

I e anexo II) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - 

Campus Paracambi e órgãos participantes, com fornecimento de todos os materiais 

necessários e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e equipamentos de 

proteção individual necessários à execução do serviço, especificado(s) no(s) 

item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº 14/2019, que 

é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem:  

 

Item 
Ou lote 
do TR 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

 Especificação Unidade Valor Valor Frequência Periodicidade Garantia 
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de medida 
ou tarefa 

Unitário global ou 
total 

3. ÓRGÃO (S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços e suas respectivas 

quantidades: 

  

Un. Campus  UASG Quantidade (m²)  

Item 01 Eng. Paulo de Frontin 158157 19.200 

Item 02 

Duque de Caxias 158482 89.360 

Belford Roxo 158157 9.916 

São João de Meriti 158157 16.190 

Mesquita 158157 1.616 

Item 03 
Realengo 158486 31.573 

Rio de Janeiro 158502 33.568 

Item 04 
São Gonçalo 158487 99.600 

Niterói 158157 31.637 

Item 05 
Volta Redonda 158488 30.265 

Resende 158157 8.307 

 
 

3.2. Os locais de entrega para os órgãos participantes são: 
 

3.2.1. Campus Belford Roxo - Av. Joaquim da Costa Lima, s/nº, São Benardo, Belford Roxo, RJ, 
CEP: 26165-225 – Telefone - (21) 3293-6078; 

 
3.2.2. Campus Paulo de Frontin: Av. Maria Luiza, s/nº, Sacra Família do Tinguá, Engenheiro 

Paulo de Frontin, RJ, CEP:26660-000 - (24) 2468-1829 / 1830 / 1831; 
 

3.2.3. Campus São João de Meriti -  Rua Vala da Divisa, s/nº, Coelho da Rocha, São João 
de Meriti, RJ, CEP: 25550-110 – Telefone - (21) 3293-6077; 
 

3.2.4.  Campus Resende -  Av. Prefeito Botafogo, s/nº, Comercial, Resende, RJ, 
CEP:27542-000 – Telefone - (24) 3383-4907 / 4909 / 4910; 

 
3.2.5. Campus Niterói -  Rua Professor Plínio Leite, s/n, Caminho Niemeyer, Centro, Niterói, RJ, 

CEP: 24020-010 – Telefone - (21) 3293-6089. 
 
3.2.6. Campus Mesquita: Rua Baronesa de Mesquita, s/nº, Centro, Mesquita, RJ, CEP:26551-

470 – Telefone - (21) 2797-2509 / 2512 / 2507; 
 
3.2.7. Campus Duque de Caxias: Avenida República do Paraguai, nº 120, Sarapuí, Duque de 

Caxias, RJ, CEP:25050-100 – Telefone: (21) 2784-6123 / 6105 / 6109; 
 

3.2.8. Campus Realengo - Rua Carlos Wenceslau, nº 343, Realengo, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP:21715-000 – Telefone - (21) 3107-6013 / 6020 / 6027; 
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3.2.9. Campus São Gonçalo - Rua Dr. José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, Neves, São 
Gonçalo, RJ, CEP:24425-004 – Telefone - (21) 2624-9006 / 9014 / 0921; 

 
3.2.10. Campus Volta Redonda - Rua Antônio Barreiros, nº 212, N. Sra. das Graças, Volta 

Redonda, RJ, CEP:27215-350 – Telefone - (24) 3356-9132 / 9192 / 9196; 
 
3.2.11. Campus Rio de Janeiro -  Rua Senador Furtado, nº 121/125, Maracanã, Rio de 

Janeiro, RJ, CEP:20270-021 – Telefone - (21) 2566-7710 / 7736 / 7730. 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 

2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 
participantes (se houver).  
 
 

Paracambi, ....... de ..............................de 2019 
 
 
 
   

ALDEMBAR DE ANDRADE SARMENTO 
DIRETOR GERAL DO CAMPUS 

PARACAMBI DO IFRJ 

 Representante (s) legal (is) do (s) 
fornecedor (s) registrado (s) 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA  
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A 

UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO E A 

EMPRESA .............................................................   

A União, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

- Campus Paracambi, com sede na Rua Sebastião Lacerda, s/nº - Centro na cidade de 

Paracambi inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 10.952.708/0005-20, neste ato representado (a) 

pelo (a) por seu Diretor Geral, ALDEMBAR DE ANDRADE SARMENTO, nomeado (a) pela 

Portaria 0776/DGP/REITORIA de 18 de maio de 2018, publicada no D.O.U. de 21 de maio de 

2018, inscrito (a) no CPF sob o nº 766.709.377-68 portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

06.330.409-1 DETRAN RJ, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em 

............................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., 

e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 23278.102443/2018-17e 

em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997,do Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e da Portaria 

nº 409, de 21 de dezembro de 2016, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 

do Pregão nº 14/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de controle de pragas 

e vetores urbanos através de dedetização (desinsetização, desratização e 

descupinização) para as dependências (prédio principal, quadra, anexo I e anexo II) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Campus 

Paracambi, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

ITEM (SERVIÇO) LOCAL DE 
EXECUÇÃO 

QUANTIDADE 
 

VALORES 

  12 meses  
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 

data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser 

prorrogado por interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja 

autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3.  O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração; e 

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de 

R$.......(....). 

3.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20..., na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

3.4. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 

financeiro.  

4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

4.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 
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5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

5.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 

mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 

variação do IPCA -  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro que venha 

substituí-lo, divulgado pelo IBGE. 

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

6. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

6.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 

previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

7. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

8. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

8.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

9.4.3. Indenizações e multas. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

10.1. É vedado à CONTRATADA: 

10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 
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10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017. 

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Seção Judiciária de Nova Iguaçu - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1- 

2-  
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ANEXO VII 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA/NÃO VISTORIA 

 (DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA – Preencher somente 
um deles) 

 
Declaração de vistoria 

 
Declaro, para fins de participação no pregão eletrônico nº 14/2019, que a empresa      , inscrita 
no CNPJ sob o nº      , sediada no(a)      , representada pelo Sr.(a)      , vistoriou as 
áreas onde serão executados os serviços, no Campus      , para tomar pleno conhecimento 
de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro. 
 
____________________, ____ de ______________ de ___________ 
 

 
 
 

Assinatura 

 
 
 

Assinatura 
Representante da licitante 
Nome: 
CPF: 

Representante do Órgão 
Nome: 
SIAPE: 

 
OU 

 
Declaração de não vistoria 

 
Declaro, para fins de participação no pregão eletrônico nº 14/2019, que a empresa      , inscrita 
no CNPJ sob o nº      , sediada no(a)      , optou por não vistoriar o local de execução 
dos serviços objeto da licitação, estando ciente das especificações técnicas e todas as demais 
exigências para a realização dos serviços licitados, não podendo alegar desconhecimento das 
condições de operação e realização dos mesmos. 
 
____________________, ____ de ______________ de ___________ 
 
 

 

Assinatura 
Representante da licitante 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO VIII 
 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 
E VETORES NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – CAMPUS 

PARACAMBI 
 

1. INTRODUÇÃO 

O procedimento a ser adotado pela gestão do contrato de prestação de SERVIÇO 

DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), encontra-

se descrito neste documento, que deverá ser efetuado periodicamente pela equipe 

responsável pela fiscalização da execução dos serviços, gerando relatórios mensais de 

prestação dos serviços executados, sendo estes encaminhados ao gestor do Contrato. 

2. REGRAS GERAIS 

 A avaliação da CONTRATADA na prestação de serviços será feita por meio da 

análise dos registros de Não-Conformidade. 

 Excetuados os casos fortuitos e os motivos de força maior, o não-cumprimento total 

ou parcial do Contrato pela Contratada ensejará, além das demais penalidades 

previstas no Contrato, a aplicação das seguintes adequações nos pagamentos, 

através da emissão de Registros de Não-Conformidades.  

 

TABELA DE REFERÊNCIA PARA EMISSÃO DE REGISTROS DE NÃO-CONFORMIDADES 

 

ITEM  
IDENTIFICAÇÃO DA  

NÃO-CONFORMIDADE 
CRITÉRIO DE ABERTURA DE  

NÃO-CONFORMIDADE  

1 
Vistoria Técnica Preventiva não realizada, 
conforme plano de trabalho aprovado pelo 
IFRJ.  

01 registro de não-conformidade para 
cada ocorrência.  

2 
Atividades administrativas não cumpridas 
(ex: não envio de relatórios ou envio fora do 
prazo)  

01 registro de não-conformidade para 
cada ocorrência.  

3 Uso inadequado de materiais e ferramentas.  
01 registro de não-conformidade para 
cada ocorrência.  

4 Falta ou uso inadequado de EPI’s e EPC’s.  
01 registro de não-conformidade para 
cada ocorrência.  

5 

Condições inadequadas de limpeza e 
conservação da edificação, instalações, 
equipamentos, móveis e utensílios, após o 
serviço conforme itens 5.3.19. e 5.3.20 

01 registro de não-conformidade, por 
equipamento, para cada ocorrência.  

6 Ausência de uniforme e/ou de crachá.  
01 registro de não-conformidade, para 
cada ocorrência.  

7 
Não recolhimento das embalagens, 
utensílios e equipamentos após a realização 
do serviço 

02 registros de não-conformidade para 
cada ocorrência.  
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8 
Imprecisão nas informações ou falha na 
prestação de informações quando solicitada 
pela Fiscalização.  

02 registros de não-conformidade para 
cada ocorrência.  

9 

Ocorrência de infestação, após o serviço 
dedetização (no intervalo de até 30 dias) por 
negligência, imperícia ou falha de aplicação 
pela Contratada. 

02 registros de não-conformidade para 
cada repetição da ocorrência.  

10 
Vistoria técnica ou execução de serviço fora 
do prazo estipulado pelo Fiscal. 

05 registros de não-conformidade para 
cada atendimento não realizado no 
prazo estipulado.  

11 
Interrupção das atividades e de isolamento 
do local após serviço, por prazo maior que 
estipulado no plano de trabalho - item 5.3.10. 

05 registros de não-conformidade para 
cada ocorrência.  

12 

Demora de mais de 10 minutos para abertura 
de Ordem de Serviço em decorrência da 
dificuldade de se estabelecer comunicação, 
contados a partir da primeira tentativa de 
contato telefônico.  

07 registros de não-conformidade para 
cada evento registrado.  

13 
Atendimento emergencial não realizado no 
prazo estipulado pelo Fiscal.  

10 registros de não-conformidade para 
cada ocorrência.  

14 

Ocorrência de intoxicação de alunos, 
funcionários, servidores ou terceiros durante 
ou após a realização do serviço por 
negligência ou imperícia pela Contratada. 

20 registros de não-conformidade para 
cada ocorrência. 

 

 A verificação e coleta de registros de não-conformidade, bem como a aplicação dos 

descontos serão feitas mensalmente.  

 Na impossibilidade de se avaliar determinado item, deverá ser atribuída a pontuação 

máxima. 

 Nos casos de recebimento de um registro de não-conformidade, a Contratada terá 

um prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação para 

apresentar suas justificativas, via e-mail (da.cpar@ifrj.edu.br), para análise e 

julgamento pela Fiscalização.  

 Havendo reincidência será aplicada sanção administrativa conforme Tabela de 

Avaliação de Serviço, independente se número de não-conformidades possuir n 

maior ou igual a 20. 

 O valor máximo do desconto global devido à aplicação de Registros de Não 

Conformidade limita- se a 10% (dez por cento) do valor mensal fixo do contrato. 

 A aplicação das adequações de pagamentos decorrentes de Registros de Não-

Conformidade não impede a imputação de outros tipos de penalidades previstas em 

contrato e na legislação pertinente. 

 As justificativas não aceitas sujeitarão a Contratada a descontos nos valores a serem 

pagos pelo IFRJ, conforme fórmula abaixo: 
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M = P% x C, para  𝑛≤20 

M = 10% x C, para  𝑛>20 

 
Em que: 

M = valor do desconto 
𝑛 = número de não-conformidades no mês 

P = percentual =  ; 

C = Valor mensal do contrato, vigente no momento da(s) ocorrência(s) 

 

3. PENALIDADES 
 

 As penalidades e sanções administrativas aplicadas serão baseadas na pontuação 

obtida através da “TABELA DE REFERÊNCIA PARA EMISSÃO DE REGISTROS 

DE NÃO-CONFORMIDADES” de acordo com o quadro abaixo:  

 

 

 

NÚMERO DE NÃO-

CONFORMIDADES 

PARÂMETRO PARA 

EMISSÃO DO VALOR DA 

NOTA FISCAL 

SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

n ≤ 20 
Desconto percentual (P%) do 

valor da nota fiscal do serviço. 
Sem penalidade 

20 ≥ n ≥ 30 
Pagamento de 90% do valor 

da nota fiscal do serviço. 
Advertência  

n ≥ 30 
Pagamento de 90% do valor 

da nota fiscal do serviço. 

Multa administrativa de 

20% do valor da nota fiscal 

do serviço 

 


