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ANEXO I 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2010 
 
 
 
 

PROCESSO Nº 036/2010 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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1. OBJETO E JUSTIFICATIVA: 
 
 
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Apoio Administrativo sem 
emprego de material, nas condições e quantidades previstas neste Termo de Referência, nas instalações 
da ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA- IMPA. 
 
A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA não dispõe de 
força de trabalho em seu quadro de pessoal que atenda os requisitos mínimos para a execução dos 
serviços que serão descritos a seguir, justificando-se a contratação dos mesmos para suprir a carência 
existente e por se tratar de serviços de regime continuado cuja atividade não poderá sofrer interrupções 
por comprometer o fluxo de trabalho deste Instituto. Deste modo a contratação em tela esta de acordo 
com as Leis 10.520/2002, 8666/93 e IN’s  02/08 e 03/09. 
 
As necessidades que se pretendem suprir englobam atividades de apoio administrativo, não 
caracterizadas como atividades fins do IMPA. 
 
A modalidade de Contratação de prestação de serviços é a mais adequada, pois disponibiliza pessoal 
permanente. Podendo-se verificar que as quantidades solicitadas são as mínimas suficientes para as 
atuais necessidades. 
 

 
2. VALOR DE REFERÊNCIA 
 
2.1 O valor de referência para a contratação dos serviços pretendidos, conforme pesquisa de mercado 

realizada, está estimado pelo valor mensal de R$ 27.611,57 (Vinte e sete mil seiscentos e onze  reais 
e cinqüenta e sete centavos) para  a contratação de serviços de Apoio Administrativo, recursos 
alocados no IMPA e provenientes do Contrato de Gestão IMPA/MCT. 

 
2.1.1 Qualquer divergência entre o especificado no COMPRASNET e no Termo de Referência 

prevalecerá  sempre o especificado no Termo de Referência. 
 
2.1.2  A sistemática adotada para determinação do orçamento estimado foi pelo valor médio. 
 
2.1.3 O número de postos é igual ao número de profissionais 
 
 

CATEGORIA QUANT. 
FUNCIONÁRIOS Salário Básico 

(R$) 
Valor Unitário 

 (R$) 
Valor de 

Referência (R$)

Atendente 01 730,00 2.595,75 2.592,75 

Contínuo 02 730,00 2.502,10 5.004,19 

Copeira 03 730,00 2.494,63 7.483,90 

Operador de Máquina Copiadora 01 864,13 2.859,86 2.859,86 

Recepcionista 01 909,37 3.649,03 3.649,03 

Telefonista 01 864,13 2.852,75 2.852,75 

Motorista 01 967,50 3.169,09 3.169,09 

TOTAL ESTIMADO PARA O PREGÃO ( MÊS ) R$ 27.611,57 
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3. LOCAIS E ÁREAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

 
Todas as atividades a serem licitadas serão desenvolvidas no prédio sede do IMPA – Edifício Lélio Gama 
-  situado na Estrada Dona Castorina, 110 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ, obedecendo cada 
uma das atividades as suas particularidades. 
 

4 – VEDAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES PARA PARTICIPAÇÃO  

 
Poderão participar deste certame empresas interessadas que atenderem todas as condições contidas no 
Edital de Pregão 02/2010 subitem 5.2, complementado pelo que segue abaixo: 
 
 

a)  É vedada a participação de empresas constituídas sob forma de cooperativa e demais empresas 
sem fins lucrativos, conforme disposições contidas no Termo de Conciliação Judicial firmado entre 
o  Ministério Público do Trabalho e a União, e a proibição do artigo 4° da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008; 
 

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido(s) por pessoa de direito 
público   ou privado, do local onde foram ou estão sendo executados os serviços, comprovando a 
execução de serviços de mesma natureza do objeto do presente Pregão, conforme determina o 
parágrafo 1º, Inciso I e parágrafo 2º do artigo 30 da Lei n.º 8.666/93, devidamente registrado no 
Conselho regional Competente da onde estiver vinculada a licitante ( no caso deste Pregão: 
CRA ) ; 
 

c) Certidão de Registro da licitante, expedida pelo Conselho Regional de Administração – CRA, que 
comprove a atividade relacionada com o objeto deste edital, da região que estiver vinculada. 

 
d) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista da licitação, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade de classe 
competente para exercício da profissão, correspondente a sua sede, que comprove a habilitação 
legal para a execução dos serviços objeto da licitação. (inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 
8.666/93); 

e) Certidão de Regularidade Sindical, onde comprovem sua regularidade para com suas obrigações 
sindical, devidamente assinada por seus Presidentes ou substitutos legais, com prazo de validade 
não expirado, conforme disposto no art. 607 da CLT; 

f) Não serão aceitos protocolos referentes às solicitações feitas às repartições competentes quanto 
aos documentos mencionados neste item, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA 

 
Os recursos para pagamento do objeto a ser licitado correrão a conta do orçamento do Contrato de 
Gestão firmado com o MCT. 
. 
 
6. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
  

6.1 A descrição dos serviços é: 
 

6.1.1 APOIO OPERACIONAL I: ATENDENTE 

SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BIBLIOTECA  

 

a) Serviços constituídos de atendimento ao público interno e externo, orientando-
os e encaminhando-os dentro do salão de livros, recebendo e/ou fornecendo  
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formulários, protocolos e documentos diversos para a retirada e/ou consulta de 
livros, de acordo com as normas determinadas pela Administração da Biblioteca 
do IMPA. 

b) Escolaridade exigida: segundo grau completo; 

c) Experiência exigida: Mínimo de seis meses na execução de serviços da 
mesma espécie; 

d) QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 (um) 

6.1.2 APOIO OPERACIONAL II: CONTÍNUO 

SERVIÇOS DE CONTÍNUO 

 

   a) Serviços externos de entrega e coleta de documentos, compra de pequenos 
materiais, movimentações bancárias tais como depósitos, despacho de 
correspondências nas agências da EBCT etc.; 

b) Serviços internos de distribuição de correspondências e distribuição de 
documentos. 

c) Escolaridade exigida: primeiro grau completo; 

d) QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 (dois) 

 

6.1.3 APOIO OPERACIONAL III: COPEIRA 

SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 

 

a) Serviços de preparação e distribuição de café e chá em garrafas térmicas 
apropriadas, no salão de chá, durante todo o dia e em reuniões, eventos ou 
sempre que solicitado. Na preparação do café, as copas deverão 
permanecer limpas, principalmente o piso, no sentido de evitar acidentes; 

b) Todos os talheres, copos, pratos, xícaras etc., deverão ser lavados 
diariamente, com detergente biodegradável a ser fornecido pela contratante; 

c) Durante a realização de eventos servir os lanches determinados pela 
Administração; 

d)  Atendimento a qualquer outro serviço de copa sempre que solicitado; 

e)  Escolaridade exigida: primeiro grau completo; 

f) Experiência exigida: Mínimo de seis meses na execução de serviços da 
mesma espécie; 

g) QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS: 03 (três) 

 

6.1.4 APOIO OPERACIONAL IV: OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA 

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE REPROGRAFIA 

 

a) Serviços de operação de máquinas de reprografia, publicadoras, 
plastificadoras e encadernadoras, para a simples reprodução e impressão de 
documentos, livros e assemelhados e materiais diversos; 

b)  Escolaridade exigida: primeiro grau completo; 

c) Experiência exigida: Mínimo de seis meses na execução de serviços da 
mesma espécie; 

d)  QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 (um) 
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6.1.5 APOIO OPERACIONALV: RECEPCIONISTA 

SERVIÇOS DE RECEPÇÃO AO PÚBLICO, PESQUISADORES E CONVIDADOS. 

 

a) Serviços constituídos de atendimento ao público interno e externo, 
orientando-os, encaminhando-os às salas dos diversos setores, recebendo 
e/ou fornecendo formulários, protocolos e documentos diversos para 
posterior encaminhamento à área destinatária; 

b) Serviços de atendimento, controle e orientação dos pesquisadores, bem 
como de registro de entradas e saídas segundo as normas do IMPA; 

c) Escolaridade exigida: segundo grau completo; 

d)  QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 (um) 

 

6.1.6 APOIO OPERACIONAL VI: TELEFONISTA 

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO.  

 

a) Serviços constituídos de operação mesa de Central Telefônica, atendimento 
das ligações destinadas ao IMPA, identificando sua origem, e 
encaminhando-a ao destinatário, anotação e transmissão de recados, 
localização de pessoas por meio do telefone, transmissão de chamadas 
internas e externas e acesso a códigos nacionais e internacionais; 

b) Escolaridade exigida: primeiro grau completo; 

c) Experiência exigida: Mínimo de seis meses na execução de serviços da 
mesma espécie; 

d)  QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 (um) 

6.1.7 APOIO OPERACIONAL VII: MOTORISTA 

SERVIÇOS DE MOTORISTA 

a) Serviços de condução de passageiros e equipamentos com os veículos 
oficiais da instituição, sendo vedada a condução de veículos particulares em 
horário de expediente, devendo atender às autoridades e demais usuários do 
serviço com postura, polidez e vestuário adequado. 

b) Escolaridade exigida: segundo grau completo 

c) Experiência exigida: Mínimo de seis meses na execução de serviços da 
mesma espécie; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. 

d) QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 (um) 

 
7. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS INCLUSAS 

 

7.1 No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas com salários, leis sociais e 
trabalhistas, seguros, encargos sociais, impostos e taxas, transporte, alimentação, uniformes,  
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treinamento / Reciclagem, reserva técnica, despesas administrativas e lucros e demais insumos 
necessários à sua composição. 

7.2 Na Proposta apresentada deverá constar o valor para cada categoria de serviço do presente 
Termo de Referência, bem como a planilha demonstrativa de composição de preços, com a 
previsão de custo mensal e o valor global para os 12 (doze) meses previstos de contratação. 

7.2.1 Visando facilitar o processo de conferência, as planilhas de composição de custos e 
formação de preços, bem como a planilha de totalização deverão ser apresentadas, 
conforme os Anexos II e III deste Edital. 

7.2.2 A Planilha de Custos não poderá apresentar valores iguais ou menores que 0 (zero) em 
qualquer um dos itens que a compõem, exceto: 

6.2.3 Mão-de-obra – Adicionais Legais; 

6.2.4 Insumos – Vale Transporte, quando o valor previsto subtraído do item 03 resultar igual a 
zero ou negativo;  

6.2.5 Insumos – Uniformes  / EPI´s, que só deverão ser lançados para as categorias que 
exigirem tais componentes; 

6.2.6 Insumos – Seguro de Vida em Grupo, que deverá ser cotado apenas quando a 
proponente propiciar o benefício aos seus funcionários, devendo esta, no caso de se 
sagrar vencedora do presente certame, comprovar, quando da assinatura do contrato, a 
existência da respectiva apólice; 

6.2.7 Insumos – Outros (especificar), quando for o caso. 

 

6.3 A Licitante deverá lançar na composição de seus custos, percentual a título de reserva técnica, 
levando em consideração valor suficiente para o atendimento integral das obrigações assumidas e 
como forma de evitar a solução de continuidade dos serviços quando das ausências legais, sendo 
que as coberturas daquelas ausências deverão se dar somente com pessoal cuja qualificação / 
conhecimento sejam compatíveis com os serviços a serem executados. 

 

7 DA JORNADA DE TRABALHO 
 
7.1. A execução do serviço em tela tem o objetivo de manter 10 (dez) postos de Apoio operacional, nas 

instalações do INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA, situada na Estrada 
Dona Castorina, 110, Horto Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ, conforme abaixo: 

 
 

7.1.1 Os serviços serão executados nos horários conforme abaixo: 

a)   Apoio operacional I - Atendente de Biblioteca – 2ª a 6ª feira de 13:00 as 
17:00 horas e 18:00 as 22:00 horas e sábado de 10:00 as 14:00 horas, 
perfazendo um total de 44 horas semanais; 

b)    Apoio operacional II - Contínuo – 2ª a 6ª feira de 08:00 as 12:00 e 13:00 as 
17:48 horas, perfazendo um total de 44 horas semanais; 

c)   Apoio operacional III  e V - Copeira  e Recepcionista – 2ª a 6ª feira de 07:00 
as 11:00 e 12:00 as 16:48 horas, perfazendo um total de 44 horas semanais; 

d)  Apoio operacional VI – Telefonista – 2ª a 6ª feira de 13:00 as 19:00 horas, 
perfazendo um total de 30 horas semanais; 

e)  Apoio operacional IV – Operador de Máquina Copiadora – 2ª a 6ª feira de 
12:12 as 17:00 e 18:00 as 22:00 horas, perfazendo um total de 44 horas 
semanais; 

f)    Apoio operacional VII - Motorista – 2ª a 6ª feira de 10:00 as 14:00 e 15:00 as 
19:48 horas, perfazendo um total de 44 horas semanais. 
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7.2 Para os serviços de apoio operacional VII, os itinerários serão definidos pela Divisão de Apoio 
Administrativo e, eventualmente, poderão, de acordo com a necessidade, abranger sábados, 
domingos e feriados. 

7.3 Por necessidade dos serviços, devidamente justificada e tempestivamente comunicada, o horário 
da prestação dos serviços poderá ser alterado, levando em consideração o interesse deste IMPA e 
a legislação em vigor, sendo que não será permitida a execução de horas extras ou trabalhos em 
horário noturno, exceto para os serviços de apoio operacional VII. 

7.4 Quando do início do contrato, a Licitante Vencedora deverá apresentar Responsável Técnico pela 
execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração. 

 

8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 

8.1 Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao IMPA: 
 

a) Prestar os esclarecimentos e dar informações  que venham a ser solicitados pela licitante 
vencedora. 

b) Disponibilizar instalações sanitárias; 

d) Disponibilizar vestiários com armários; 

 
e) Comunicar a Licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 
g) Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o 
registro de função profissional.  
 
 

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 
9.1 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo IMPA, 

atendendo com diligência e rapidez às solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades 
verificadas durante a vigência do contrato. 

 
9.2 A licitante, além da alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais para a perfeita execução dos serviços de Apoio operacional e demais atividades 
correlatas, obriga-se a: 

a)  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

b) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

 
c) Apresentar ao IMPA, quando do início das atividades, relação nominal constando nome, endereço 
residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração;  

 

 
 
 
 
 
 



 

 8

 
 

d) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração; 

e) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e 
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; 

f) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas; 

 
g) Manter placas de sinalização e isolamento durante os procedimentos de limpeza, visando evitar 
acidentes com as pessoas que passarem pelo local; 

 
h) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 
mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 
 
i) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela Administração; 
 
j) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado; 
 
k) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Administração; 
 
l) Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 
 
m) Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se,  
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 
do contrato, conforme exigência legal; 

n) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

o) Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 
objetivando a correta execução dos serviços; 

  
p) Apresentar com a fatura mensal, cópias autenticadas da folha de pagamento e das guias quitadas 
de recolhimento do INSS e FGTS em separado contendo os nomes dos empregados que prestam 
serviços ao IMPA, conforme Art. 13, parágrafo 4º, da Lei nº 9.032, de 28/04/95; 
 

q) Fica sob a responsabilidade da Licitante os danos ou prejuízos causados ao IMPA ou a terceiros, 
por imperícia ou falta de zelo dos prestadores de serviços, cabendo a Licitante a reparação de 
imediato. 

9.3 – DOS INSUMOS 

 
Os insumos deverão ser fornecidos da seguinte forma: 

 

 Vale Alimentação / Refeição - Deverá a empresa fornecer a cada um dos funcionários, por dia 
útil trabalhado, um vale refeição com valor facial não inferior aquele estipulado na convenção 
coletiva de trabalho, podendo a empresa descontar de seus funcionários percentual 
correspondente a legislação vigente. 

 
 Vale Transporte - É um benefício garantido por legislação federal. O valor será informado com o 

abatimento de 6% sobre o salário do empregado. 



 

 9

 
 

 Uniformes: Os uniformes serão fornecidos pelo IMPA. 
 

10 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
10.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.  
 
 
11 – DA  REPACTUAÇÃO 

 

A repactuação do valor do contrato poderá ser permitida, somente para o caso de Acordo Coletivo da 
categoria, sendo devidamente fundamentada e acompanhada de planilha de Formação de Preços 
acompanhada de cópia do novo acordo coletivo vigente.  

 
 

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
A vistoria ao local onde os serviços serão prestados é obrigatória 

A vistoria somente poderá ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das 
propostas, devendo ser agendada com o setor DAA- Divisão de Apoio Administrativo, com o Sr. 
Guilherme Brondi, telefone ( 21 ) 2529-5278, no horário comercial. 

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Termo 
de Referência deverá ser encaminhada, por escrito ao Pregoeiro, através do e-mail licitacoes@impa.br,  

A vistoria ao local onde os serviços serão prestados é obrigatória. 

As dúvidas eventualmente dirimidas pessoalmente ou por telefone terão caráter estritamente informal. 

 
 

_____________________________________ 

Guilherme Devilart Brondi 

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo 
IMPA - OS 

 
 

mailto:licita%C3%A7%C3%B5es@impa.br

	1. OBJETO E JUSTIFICATIVA:
	2. VALOR DE REFERÊNCIA
	3. LOCAIS E ÁREAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO
	4 – VEDAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES PARA PARTICIPAÇÃO 
	5. DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA

	6. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
	7 DA JORNADA DE TRABALHO
	8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
	b) Disponibilizar instalações sanitárias;
	d) Disponibilizar vestiários com armários;

	9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	a)  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
	b) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
	d) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;
	e) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s;
	f) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas;
	n) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;
	o) Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;
	9.3 – DOS INSUMOS


	12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Termo de Referência deverá ser encaminhada, por escrito ao Pregoeiro, através do e-mail licitacoes@impa.br, 
	As dúvidas eventualmente dirimidas pessoalmente ou por telefone terão caráter estritamente informal.
	Guilherme Devilart Brondi



