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ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 

SOLICITAÇÃO: Projeto básico de Engenharia Rodoviário para melhorias físicas e 

operacionais destinado à recuperação do pavimento, OAE’S, Sinalização, Drenagem e 

OAC’S, Geotecnia, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Desapropriação e 

Preservação do Patrimônio Histórico e cultural, da rodovia RJ-149, no trecho entre Rio Claro 

(entroncamento com a RJ-155) e Mangaratiba (entroncamento com a BR-101), com extensão 

aproximada de 40Km. 

NECESSIDADE: Tratando-se de importante rodovia estadual, de expressiva 

representação histórico-cultural para a região, rota percorrida por milhares de motoristas todos 

os meses e principal meio de ligação entre o município de Rio Claro e Mangaratiba e por ser 

uma rodovia que corta trechos urbanos onde residem centenas de pessoas em áreas de altos 

riscos geológicos em taludes a montante e a jusante da rodovia, é imprescindível a mitigação 

dos riscos de deslizamentos de terra, afundamento da pista, sinalização precária, dispositivos 

de drenagem eficientes, entre outros problemas já constatados, visando garantir a segurança 

dos usuários, moradores e da via.  

RESULTADO ESPERADO: Elaboração de estudos e projetos rodoviários adequados 

por profissionais com expertise, para viabilizar a posterior licitação das obras e, 

consequentemente, ocasionar a redução dos riscos existentes nessa rodovia e reestabelecer 

as condições de segurança da rodovia. 

- INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO: Notas/memorando de serviços, planilha de 

medição, memória de cálculo, diário de serviços, relatório fotográfico, nota fiscal pertinente 

aos serviços prestados, conectividade social, certidões de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista conforme foram exigidas quando da habilitação e demais documentos necessários 

para comprovação dos serviços prestados aceitos pela Fiscalização. 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E PONTUAÇÃO: 

Item 

do 

ANS 

Referência no 

Termo de 

Referência 

Pontuação 

 

Critério 
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1 Item 6.1 5,0 

Se a CONTRATADA não empregar a metodologia proposta 

no Manual de Procedimentos para a Execução do Objeto do 

Termo de Referência e não atender aos requisitos de 

qualidade e segurança, em conformidade com as normas 

vigentes relacionadas às obras e serviços para implantação 

do projeto. 

 

2 Item 6.11.2 0,5 

Se a CONTRATADA não comunicar imediatamente ao gestor 

do contrato quaisquer ocorrências que prejudiquem o 

andamento dos serviços. 

3 Item 6.11.2 0,2 

Se a CONTRATADA não promover medidas de proteção para 

a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 

empregados (Saúde e Segurança do Trabalho), bem como 

fornecer os equipamentos de proteção individual – EPI’s 

necessários. 

4 Item 6.11.2 0,8 

Se a CONTRATADA não seguir o cronograma físico e as 

etapas de execução dos serviços e/ou realizar sem zelo e 

fidelidade a prática da boa execução dos serviços, não se 

admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância 

da fiscalização. 

5 Item 6.11.2 2,5 

Se a CONTRATADA não disponibilizar pessoal devidamente 

habilitado para a função a ser exercida para a execução dos 

serviços, observando, rigorosamente, todas as prescrições 

relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, 

securitárias e sindicais. 

 

6 
Item 6.11.2 1,0 

O atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

contratuais e/ou a inexecução dos serviços solicitados, total 

ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual. 

- PERIODICIDADE: Prazo de 01(um) mês. 

- INÍCIO DA MEDIÇÃO: O ANS terá aplicação inicial (contagem da pontuação) imediata, isto 

é, assim que o contrato entrar em exercício e conforme Ordem de Serviço. 
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- MECANISMO DE CÁLCULO: Somatório dos pontos obtidos nas infrações. 

- FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO: 

 De 3 a 4 pontos = recebimento de 98% do valor da fatura de serviços; 

 De 5 a 6 pontos = recebimento de 95% do valor da fatura de serviços; 

 Acima de 6 pontos = recebimento de 92% do valor da fatura de serviços. 

Abaixo temos um exemplo de cálculo: 

PLANILHA DE CONTROLE DOS ITENS PONTUADOS E SOMATÓRIO DE DESCONTO: 

MÊS DE 

REFERÊNCIA/ANO 

ITEM DO 

ANS 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PONTUAÇÃO 

 

 

Julho/2021 

 

1 

A CONTRATADA não empregou a 

metodologia proposta no Manual de 

Procedimentos para a Execução do 

Objeto do Termo de Referência e não 

atendeu aos requisitos de qualidade e 

segurança, em conformidade com as 

normas vigentes relacionadas às obras 

e serviços para implantação do projeto 

 

5,0 

 

2 

A CONTRATADA não comunicou 

imediatamente ao gestor do contrato as 

ocorrências que prejudicaram o 

andamento dos serviços. 

 

0,5 

 

Total 

5,5 pontos 

(recebimento de 

95% da fatura) 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

As penalidades contratuais poderão ser aplicadas independentemente dos critérios 

adotados neste ANS, decorrentes da gravidade ou reincidência da inexecução dos serviços; 
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Após o fechamento de cada medição, a Fiscalização do Contrato do DER-RJ deverá 

preencher este formulário para a obtenção do resultado do Acordo de Nível de Serviço, 

comunicando à Contratada sobre o resultado da apuração, para que a mesma possa emitir a 

Nota Fiscal. Caso haja ajuste no valor de pagamento de alguma medição, a contratada deverá 

entregar, junto com a Nota Fiscal da mesma medição, uma carta abrindo mão da porcentagem 

descontada após cálculo de desconto deste ANS. 

O Setor Financeiro do DER-RJ receberá da Comissão de Fiscalização o ANS 

preenchido, junto com a Nota Fiscal da medição e a carta da empresa, abrindo mão da 

porcentagem descontada, caso aplicável. 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2021.          

 

 

 

Juliana Alvares dos Anjos 
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