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ANEXO IV - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) 

 

Ocorrências Pontos 

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais (ponto por dia de serviço suspenso ou interrompido). 

0,50 

Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados (ponto 

por empregado e por dia). 

0,25 

Retirar empregado do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE (ponto por empregado e por dia). 

0,25 

Para os itens a seguir, deixar de: 

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço (ponto por empregado e por dia). 

0,25 

Efetuar o pagamento de salários, vale–transporte e/ou ticket-refeição, seguros, 

encargos fiscais e sociais dentro dos prazos legais, bem como arcar com 

quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato, 

salvo por motivo de força maior ou caso fortuito (ponto por dia de atraso). 

0,5 

Efetuar a reposição de empregados faltosos (ponto por empregado e por dia) 0,25 

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados 

(ponto por empregado e por dia). 

0,25 

Fornecer os uniformes para cada categoria, nas especificações e quantidades 

estabelecidas (ponto por empregado e por dia) 

0,25 

Fornecer materiais, produtos ou equipamentos nas quantidades suficientes para a 

execução dos serviços e qualidade exigidas no Contrato e no Termo de Referência 

(ponto por empregado e por dia). 

0,25 
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Pontuação acumulada Sanção por ocorrências 

De 01 (um) a 03 (três) pontos Advertência 

04 (quatro) pontos Advertência e multa correspondente a 4% do 

valor mensal contratado 

05 (cinco) pontos Advertência e multa correspondente a 5% do 

valor mensal contratado 

06 (seis) pontos Advertência e multa correspondente a 6% do 

valor mensal contratado 

07 (sete) pontos Advertência e multa correspondente a 7% do 

valor mensal contratado 

08 (oito) pontos Advertência e multa correspondente a 8% do 

valor mensal contratado 

Acima de 08 (oito) pontos Advertência, multa correspondente a 10% do 

valor mensal contratado, rescisão do 

Contrato e suspensão para licitar com a 

Administração por 02 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


