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SENADO FEDERAL
CONTRATO N°
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Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO,
por intermédio do SENADO FEDERAL e do
outro, a empresa REAL JG SERVIÇOS
GERAIS EIRELI para a prestação de serviços
serviços de limpeza em áreas administrativa e de
pronto atendimento médico do Serviço Médico
de Emergência da Secretatia de Gestão de
Pessoas do Senado Federal, com o fornecimento
de produtos saneantes domissanitários, materiais
e equipamentos, durante 12 (doze) meses
consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
no 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a
empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, com sede no SIBS, QUADRA O1,
CONJUNTO A, LOTE 2, TÉRREO - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF, CEP: 71.736-101 ,
telefone n° (61) 3363-7575, e-mail: comercial@realdp.com, CNPJ-MF n° 08.247.960/0001-62,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ GOMES
FERREIRA FILHO, CI. 16.625, expedida pelo CRA/DF, CPF n°. 718.246.931-68, resolvem
celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO n° 58/2018, homologado
pela Senhora Diretora-Geral, documento digital no 00100.094323/2018-65 do Processo
n. 0 00200.003370/2017-07, incorporando o edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
documento digital no 00100.093585/2018-11, a este instrumento, e sujeitando-se as partes às
disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços serviços de limpeza em áreas
administrativa e de pronto atendimento médico do Serviço Médico de Emergência da
Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal, com o fornecimento de produtos
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses
co~secutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e
seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorre
natureza do ajuste:
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SENADO FEDERAL
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e qualificações que
ensejaram sua contratação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas;
11 -

apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;

III - efetuar o pagamento de seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e sociais,
bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato;

IV- manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;

V- manter seus empregados e prepostos uniformizados, fomecendo-lhes uniformes e
calçados, de acordo com a respectiva categoria profissional, conforme especificações
estabelecidas no Anexo 4, no número mínimo de 2 (dois) ao iniciar o contrato e 1 (um) a cada
semestre, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
VI - fornecer ao gestor do contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos do início da
execução do contrato:

a)
relação nominal dos profissionais, impressa e em mídia digital, com as respectivas
categorias, endereços e telefones residenciais e celular, horário de trabalho, local de lotação, e
comunicar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer durante a execução dos serviços; e
b)
documentos necessários à expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um
dos empregados prestadores de serviços no Senado Federal;

VII - comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na execução
dos serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os dados e as circunstâncias julgados
necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos.
VIII - substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao
substituído, nos seguintes casos:

a)
falta justificada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem prévia
autorização, no prazo máximo de 3 (três) horas, a contar da comunicação da ausência;
b)

gozo de férias e licenças, para todas as categorias profissionais;

c)

solicitação do gestor do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;

d)
automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências;

e)

quando não possuir a qualificação mínima exigida;
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SENADO FEDERAL
f)
sempre que seus serviços e/ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou inconvenientes
ao SENADO, devidamente justificado;
IX- efetuar o pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 22,12 (vinte e dois reais e
doze centavos) por dia trabalhado, conforme fixado por decisão da Comissão Diretora na 14a
Reunião de 2011, de 20/12/2011, ou o valor estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da licitante CONTRATADA, caso seja superior àquele, antecipadamente
ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção
Coletiva de Trabalho aplicável;

fornecer transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para atender os
dias de trabalho, para a cobertura do trajeto residência até as dependências do SENADO e vice
versa, nos dias de trabalho do mês em referência, antecipadamente ao mês de referência, no
prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho
aplicável;
X-

XI - efetuar o pagamento do salário dos profissionais alocados até o 5° dia útil do mês
subsequente à realização dos serviços;
XII - efetuar, se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os meios de utilização do "BANCO DE HORAS", de acordo com o que tiver
previsto no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho vinculada à proposta da licitante
CONTRATADA e em conformidade com o art. 59 do Decreto-Lei n° 5.452/43;

XIII - registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos
postos de trabalho por meio de sistema biométrico de registro de jornada ou sistema eletrônico
similar, na forma disposta no § 2° do artigo 74 da CLT, permitindo à fiscalização do SENADO
o acesso aos respectivos dados.

Os empregados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item
a)
anterior, no mínimo, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, e, se for o caso,
os intervalos intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o
cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.
b)
A instalação do sistema de controle de frequência não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na prestação
dos serviços.

c)
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto antes do
início da execução do contrato, em local a ser acordado com o gestor do contrato.
XIV - selecionar, treinar e reciclar os profissionais que irão prestar o serviço objeto deste
contrato;

XV - alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados, de
acordo com as especificações técnicas (Anexo 2 do edital);
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XVI - observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da licitante CONTRATADA (SEAC/DF), efetuando as anotações nas
carteiras de trabalho, inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida;

XVII - manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o profissional com conduta
insatisfatória e/ou inconveniente, quando devidamente justificado;
XVIII - manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás, com fotografia
recente, expedidos pela Polícia do SENADO;

XIX- responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
XX - submeter seus empregados às exigências do órgão regulador quanto à realização de

exames de saúde periódicos em conformidade com a NR 07 do Ministério do Trabalho e
Emprego, assim como quanto a imunização do profissional da limpeza hospitalar:
a) Na admissão:

a.l) A CONTRATADA se obriga a custear os exames de saúde no momento da admissão do
empregado;
a.2) A CONTRATADA se compromete a emitir o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO,

durante o procedimento de admissão dos empregados;
a.3) A CONTRATADA se compromete a apresentar à equipe médica de saúde ocupacional o
Prontuário Médico Ocupacional - PMO dos empregados sempre que solicitado;
a.4) A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso dos empregados às vacinas do Calendário
Nacional de Vacinação do Adulto e do Idoso: difteria e tétano, sarampo, caxumba e rubéola,
além de vacina contra hepatite B, em funcionários não imunes;
a.5) controle de tuberculose: realização de PPD.
b) Anualmente:

b.l) realização de exames de saúde periódicos;
b.2) Prover vacina contra influenza e controle de tuberculose com repetição do PPD, para
profissionais negativos.
XXI - comunicar ao SENADO, a recusa do profissional a se submeter aos exames periódicos

ou à imunização, e informar as ações tomadas;
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XXII - providenciar o afastamento das atividades do profissional, com doença infectocontagiosa
ou doença debilitante, que aumente a susceptibilidade a agentes biológicos, após avaliação
médica provida pela CONTRATADA;
XXIII - fornecer ao gestor do contrato todas as informações por este solicitadas, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
XXIV- apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação:
a)
Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for
o caso;
b)
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela
CONTRATADA; e

c)
Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serv1ços.
XXV - entregar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de
Cadastro de Fornecedores- SICAF:
a)
Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
b)
Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
c)
Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
d)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT.

XXVI - entregar, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos:
a)

Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que
conste como tomador o SENADO;
c)
Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d)
Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação,
entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

e)
Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
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SENADO FEDERAL
XXVII - entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou resc1sao do
contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a
contar de sua extinção ou rescisão:

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serv1ço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões
contratuais;

Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado; e

c)

d)

Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

XXVIII - apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA,
os documentos elencados no inciso XXIV;
XXIX - manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos imediatamente, sendo
que os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar
danos na rede elétrica;
XXX - identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de f01ma

a não serem confundidos com similares de propriedade do SENADO;
XXXI - implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos
empregados, 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 deste contrato;
XXXII - fornecer aos encarregados equipamentos de comunicação instantânea (rádios
comunicadores ou telefones celulares, o que melhor se adaptar à execução do contrato), de
forma a agilizar o contato entre o órgão fiscalizador e aqueles encarregados;
XXXIII - fornecer materiais de primeira qualidade e utilizar os equipamentos necessários, em
quantidade e qualidade compatíveis com os serviços objeto deste contrato, que poderão ser
fiscalizados, a qualquer momento, pelo SENADO;
a) A CONTRATADA deverá manter no local de execução do contrato equipamentos próprios
de uso contínuo, conforme relação disposta no Anexo 13 do edital.

XXXIV - usar material de limpeza e outros produtos químicos necessanos, que estejam
aprovados pelo órgão governamental competente, todos de primeira qualidade e embalagens
originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a revestimentos,
pisos, instalações elétricas e hidráulicas e redes de computação, água e esgoto, e todas as demais
existentes no SENADO;
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XXXV - fornecer sabonete de primeira qualidade e, nos locais onde houver recipiente próprio,
sabonete líquido com pH neutro;

XXXVI- fornecer papel-toalha, na cor branca, tipo extra, para papeleiras no sistema de 2 (duas)
dobras;
XXXVII- fornecer papel higiênico de primeira qualidade, folha dupla, na cor branca, extra-fino
e picotado;
XXXVIII - impedir que seus empregados tratem de assuntos de serviço com autoridades ou
pessoas não relacionadas à área gestora;
XXXIX - manter sinalização adequada e necessária durante execução dos serviços de limpeza,
prevenindo a ocorrência de acidentes;
XL - fornecer os seguintes materiais em quantidade necessária e suficiente para a prestação dos
serv1ços:
a) sacos de lixo;

a.l) para as áreas críticas e semicríticas: saco branco com o símbolo de resíduo infectante.
a.2) para as áreas não críticas I administrativas: saco preto.

a.3) características dos sacos de lixo: resistentes à punctura, dimensionados conforme o volume
do recipiente.
b) Papel toalha;

c) Papel higiênico;
d) recipiente para material perfurocortante dimensionado conforme a demanda do local onde
estará instalado, conforme determinações do gestor;
e) outros materiais elencados no Anexo 12 do edital.

XLI - apresentar o plano de férias dos empregados, com antecedência de 30 (trinta) dias,
contendo a relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como,
daqueles que irão substituí-los;
XLII - entregar o modelo de autorização constante no Anexo 18 do edital assinado, por ocasião
da assinah1ra do contrato;

providenci~ a as~inatur~ dos documentos rel~tivos à abertura , e ~ovimentação d/ )

XLIII DGBM, em ate

20 (vmte) dms comdos, a contar do recebimento da comuntcaçao do SENADO
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XLIV- viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
os meios necessários para:

a)
o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo
de verificar se as suas contribuições previdenciárias e para o FGTS foram recolhidas;
b)
a obtenção do Cartão Cidadão pelos empregados junto à Caixa Econômica Federal;
c)
a obtenção de extratos individuais de recolhimentos sempre que solicitado pela
fiscalização.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos de Proteção
Individual - EPI, descartáveis ou não, em número suficiente no próprio local de trabalho, de
forma a garantir o imediato fornecimento ou reposição, sempre que necessário (Item 32.4.4 da
NR 32).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Sem prejuízo do cumprimento do disposto na legislação vigente,
os EPI devem atender as seguintes exigências (Item 32.4.18 da NR 32):

I - garantir a proteção da pele, mucosas, via respiratória e digestiva do trabalhador;

11 - ser avaliados diariamente quanto ao estado de conservação e segurança;
111 - estar armazenados em locais de fácil acesso e em quantidade suficiente para imediata
substituição, segundo as exigências do procedimento ou em caso de contaminação ou dano.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá fornecer todos os produtos
necessários e suficientes para a execução dos serviços.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá utilizar produtos com os princípios
ativos permitidos segundo a Resolução RDC n. 0 15/MS/SNVS, de 16/08110 - Fenólicos;
quaternários de amônio; compostos orgânicos e inorgânicos liberadores de cloro ativo; iodo e
derivados; alcoóis e glicóis; biguanidas.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao SENADO copia dos
Certificados de Registros no Ministério da Saúde emitidos em nome dos fornecedores dos
produtos, com validade na data da aquisição e com as características básicas dos produtos
aprovados, bem como respectivos laudos de testes de laboratório credenciado para esse fim.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao SENADO, sempre que
solicitado, a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis
intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da CONTRATADA, ou com
terceiros.
PARÁGRAFO SÉTIMO -A CONTRATADA deverá utilizar produtos somente depois da
devida aprovação e autorização do fiscal.
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PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá observar conduta adequada na
utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos serviços, objetivando correta
higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá prover treinamento e capacitação dos
empregados, o qual deverá ser ministrado:
I - antes do início da atividade profissional;
11 - anualmente ou sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos

trabalhadores aos agentes biológicos;
Ill- durante a jornada de trabalho;

IV - por profissionais de saúde de nível superior.

PARÁGRAFO DÉCIMO- O treinamento deverá ser adaptado à evolução do conhecimento e
à identificação de novos riscos biológicos, incluindo, no mínimo, todos os dados disponíveis
sobre:
I - riscos potenciais para a saúde;
11 - precauções para evitar a exposição aos agentes;
Ill - normas de higiene;

IV- utilização dos equipamentos de proteção coletiva, individual e das vestimentas;
V - medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes e
acidentes; e

VI - medidas para a prevenção de acidentes e incidentes.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- A CONTRATADA deverá manter os documentos
comprobatórios da realização do treinamento que informem a carga horária, o conteúdo
ministrado, o nome e a formação profissional do instrutor e os trabalhadores envolvidos.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Em todo setor onde exista risco de exposição aos
agentes biológicos devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções por escrito e em
linguagem acessível, sobre as rotinas realizadas no local de trabalho e as medidas de prevenção
de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
I - As instruções devem ser entregues ao trabalhador, mediante recibo, o qual deverá estar à
disposição da equipe de gestão.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá capacitar os
trabalhadores para o manuseio, preparo, transpo1ie, administração e descarte de produto

químico, antes do início de suas atividades.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O treinamento deverá conter, no mínimo:
I - a apresentação das fichas toxicológicas com explicação das informações nelas contidas;

11 - os procedimentos de segurança relativos à manutenção, utilização, transporte,
movimentação, estocagem e descarte;
Ill - os procedimentos a serem adotados em caso de acidentes e incidentes e em situações de
emergência;

IV - as principais vias de exposição ocupacional;

V - os efeitos terapêuticos e adversos dos produtos químicos e o possível risco à saúde a longo e
curto prazo.
PARÁ GRAFO DÉCIMO QUINTO - Os programas de treinamento devem ser ministrados por
profissionais de saúde de nível superior e familiarizados com os riscos inerentes aos produtos
químicos de risco.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente
de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei n°
8.666/1993 .

I - O disposto neste parágrafo deve ser observado ainda para os custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte;
Caso a proposta apresentada pela contratada apresente eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a contratada, este será revertido como lucro
durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação contratual.
11 -

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços
não terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO- Caso se enquadre na definição de microempresa ou
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional a CONTRATADA deverá comprovar,
no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, a comunicação, à Secretaria
da Receita Federal, da exclusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado , nos
termos do art. 30, inciso II e § 1°, inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006 e do Edital de
Pregão Eletrônico no 58/2018.
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PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caso a CONTRATADA não comprove a comunicação no
prazo estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará à Secretaria da Receita
Federal, para avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, inciso
I, da Lei Complementar no 123/2006.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento dos
salários e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS concernentes a este contrato,
fica o SENADO autorizado a deduzir das faturas os respectivos valores e efetuar o seu
pagamento direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste fato
ao SENADO até a data do adimplemento da obrigação poderá ser considerada como atenuante
quando da aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO- Na situação prevista no parágrafo anterior deve a
CONTRATADA fornecer ao SENADO de imediato todas as informações e documentos
necessários para a efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Na impossibilidade de pagamento direto pelo
SENADO, os valores retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com
o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, contribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá conceder aos
trabalhadores intervalo para repouso e alimentação, na forma dos arts. 71 e 72 da CLT,
efetuando rodízio dos empregados alocados no SENADO, de comum acordo com o gestor,
quando a natureza do serviço exigir a presença ininterrupta de profissionais no posto de
trabalho.
I - Não haverá solicitação de folguistas, pelo SENADO.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - A CONTRATADA assume toda e qualquer
responsabilidade no que se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao
fomecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e
previdenciárias, isentando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO- Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços
contratados.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO- A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos pessoais ou materiais causados por seus empregados ou prepostos ao SENADO ou a
terceiros, nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉISMO SÉTIMO- Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.

I
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO- É vedada a contratação, por parte da CONTRATADA
e para prestarem os serviços objeto do presente contrato, de empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes até o 3° grau, na linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, dos Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO, ocupantes de cargos
ou funções comissionadas, na forma do disposto no Ato da Comissão Diretora do Senado
Federal n° 05, de 2011, e Decreto n° 7.203, de 2010.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO- A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem
sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DA
CONTRATADA
Caberá à CONTRATADA as seguintes obrigações e responsabilidades socioambientais, sem
prejuízo das disposições legais e regulamentos cabíveis:

I- elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de
consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes;
11 - implementar programas usando uma perspectiva baseada em riscos e na sustentabilidade,
para avaliar, evitar, reduzir e mitigar riscos e impactos ambientais de suas atividades. Convém
que a organização desenvolva e implemente atividades de conscientização e procedimentos de
resposta a emergências para reduzir e mitigar impactos ambientais na saúde e na segurança,
causados por acidentes, e para divulgar informações sobre incidentes ambientais às autoridades
competentes e às comunidades locais;
Ill - comunicar ao SENADO a necessidade de manutenção das instalações físicas da unidade de
saúde, quando houver ocorrências. Os tipos de ocorrências mais comuns que devem ser
apontadas:

a) Vazamentos na torneira ou no sifão de lavatórios e chuveiros;
b) Saboneteiras e toalheiros quebrados;
c) Lâmpadas queimadas ou piscando;
d) Tomadas e espelhos soltos;
e) Fios desencapados;
12
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f) Janelas, fechaduras ou vidros quebrados;

g) Carpete solto, entre outras.
IV - capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água;

V- adotar medidas para se evitar o desperdício de água;
VI - colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos
encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados
da Contratada, esperadas com essas medidas;
VII - utilizar equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressão, sempre
que adequado e necessário;
VIII - manter critérios especiais e privilegiados para aquiSiçao e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água;
IX - manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que
apresentem eficiência energética e redução de consumo;
X - acender apenas as luzes das áreas que estiverem sendo ocupadas, durante a limpeza noturna,

quando permitido;
XI- comunicar ao SENADO sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados como
lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau
funcionamento de instalações energizadas;
XII - sugerir, ao SENADO locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do consumo
de energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de interruptores,
instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias etc;
XIII - verificar, ao remover pó de cortinas ou persianas, se essas não se encontram impedindo a
saída do ar condicionado ou aparelho equivalente;
XIV - verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza, sistema de
proteção elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas utilizadas em aspiradores de
pó, enceradeiras, etc;
XV - realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos,
extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras, evitando ao
máximo o uso de extensões elétricas;

XVI - repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de
energia fornecidas pelo SENADO;

(j
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XVII - separar e entregar ao SENADO as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de
aeresóis em geral, dispostos para descarte que contenham em suas composições chumbo,
cádmio, mercúrio e seus compostos, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que
esses adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização,
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada, em face dos impactos
negativos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado desses materiais. Essa obrigação
atende à Resolução CONAMA no 401, de 511112008;

XVIII - encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, ao
SENADO para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que esses constituem
passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Essa
obrigação atende à Resolução CONAMA n° 416, de 30 de setembro de 2009 e Instrução
Normativa do IBAMA n°01, de 18 de março de 2010;

XIX - atentar para o Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos do SENADO;
XX - colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa interno de
separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente
identificadas, disponibilizados pelo SENADO;
XXI - fornecer sacos de lixo nos tamanhos adequados à sua utilização, com vistas à otimização
em seu uso, bem como, a redução da destinação de resíduos sólidos;

XXII - otimizar a utilização dos sacos de lixo, cujo fornecimento é de sua responsabilidade,
adequando sua disponibilização quanto à capacidade e necessidade, esgotando dentro do bom
senso e da razoabilidade o volume útil de acondicionamento, objetivando a redução da
destinação de resíduos sólidos;
XXIII - manter critérios especiais e privilegiados para aqms1çao e uso de produtos
biodegradáveis, observando o registro de produtos saneantes domissanitários com finalidade
antimicrobiana nos termos da Resolução RDC no 35, de 16 de agosto de 2010;

XXIV- utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos serviços deverá
observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de
sódio;
XXV - manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações
ambientais por esses realizadas;
XXVI - observar rigorosamente, quando da aplicação e /ou manipulação de detergentes e seus
congêneres, no que se refere ao atendimento das prescrições do artigo 44, da Lei Federal
n° 6.360 de 23 de setembro de 1976 e do artigo 67, do Decreto N° 8.077, de 14 de agosto de
2013, as prescrições da Resolução ANVISA n° 1, de 5 de junho de 2008, cujos itens de controle
e fiscalização por parte das autoridades sanitárias e do SENADO são os Anexos da referida
Resolução: ANEXO I - Tipos/Categorias de produtos de limpeza e afins; ANEXO II - 3.42
Rotulagem para produtos de limpeza e afins;
14
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XXVII - impedir a manipulação, dos corantes relacionados no Anexo I da Portaria
n° 09/MS/SNVS, de 10 de abril de 1987, visto que a relação risco x beneficio pertinente aos
corantes relacionados no Anexo I é francamente desfavorável à sua utilização em produtos de
uso rotineiro por seres humanos;
XXVIII - fornecer saneantes domissanitários devidamente registrados no órgão de vigilância
sanitária competente do Ministério da Saúde (artigos 7° ao uo do Decreto n° 8.077, de 14 de
agosto de 2013 que regulamenta a Lei Federal no 6.360, de 23 de setembro de 1976);

XXIX - impedir a utilização, na prestação de serviços, conforme Resolução ANVISA RE n°
913, de 25 de junho de 2001, de saneantes domissanitários de Risco I, listados pelo art. 5. 0 da
Resolução RDC n°184 de 22 de outubro de 2001;
XXX - proibir a aplicação de saneantes domissanitários fortemente alcalinos apresentados sob a
forma de líquido premido (aerossol), ou líquido para pulverização, tais como produtos para
limpeza de fomos e desincrustação de gorduras, conforme Portaria DISAD -Divisão Nacional
de Vigilância Sanitária n° 8, de 10 de abril de 1987 e n° 13/MS/SNVS de 20 de junho de 1988;
XXXI - observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários, conforme
Resolução RDC no 34, de 16 de agosto de 2010, e os anexos 4 e 5 da Portaria 321/MS/SNVS, de
08 de agosto de 1997;
XXXII - aplicar somente saneantes domissanitários cujas substâncias tensoativas aniônicas,
utilizadas em sua composição sejam biodegradáveis, conforme disposições da Resolução RDC
no 180, de 3 de outubro de 2006 que aprova o Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade
dos Tensoativos Aniônicos para Produtos Saneantes Domissanitários, em face da necessidade de
ser preservada a qualidade dos recursos hídricos naturais, de importância fundamental para a
saúde:
a) Considera-se biodegradável a substância tensoativa susceptível de decomposição e
biodegradação por microrganismos; com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%.

a.l) Para essa finalidade específica, fica definido como referência de biodegradabilidade o ndodecilbenzeno sulfonato de sódio.
b) A verificação da biodegradabilidade será realizada pela análise da substância tensoativa
aniônica utilizada na formulação do saneante ou no produto acabado.

c) O SENADO poderá coletar uma vez por mês, e sempre que entender necessário, amostras de
saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente acondicionadas em recipientes
esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais.

I

c.l) Os laudos laboratoriais deverão ser elaborados por laboratórios habilitados pela Secretaria
de Vigilância Sanitária.
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c.l.l) Deverão constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do resultado dos ensaios de
biodegradabilidade, os resultados da análise química da amostra analisada.
XXXIII - observar, quando da aplicação de álcool, a Resolução RDC n° 46, de 20 de fevereiro

de 2002 que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico hidratado em todas as
graduações e álcool etílico anidro;
a) Fica terminantemente proibida a aplicação de produtos que contenham benzeno em sua
composição, conforme Resolução RDC n° 252, de 16 de setembro de2003, em face da
necessidade de serem adotados procedimentos para reduzir a exposição da população frente aos
riscos avaliados pela IARC - Intemational Agency Research on Cancer, Agência de pesquisa
referenciada pela OMS -Organização Mundial de Saúde, para analisar compostos suspeitos de
causarem câncer. Uma vez que a substância foi categorizada como cancerígena para humanos, a
necessidade de resguardar a saúde humana e o meio ambiente e considerando os riscos de
exposição a tomam incompatível com as precauções recomendadas pela Lei Federal n° 6.360,
de 23 de setembro de 1976, Decreto Federal n. 0 79.094, de 5 de janeiro de 1977 e a Lei Federal
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
b) Fica proibida a aplicação de saneantes domissanitários que apresentem associação de
inseticidas a ceras para assoalhos, impermeabilizantes, polidores e outros produtos de limpeza,
nos termos da Resolução Normativa CNS n° 01, de 04 de abril de 1979.
XXXIV- observar a necessidade de registro, no Ministério da Saúde, e comprovação, mediante

apresentação de cópia reprográfica autenticada (frente e verso) do Certificado de Registro
expedido pela Divisão de Produtos (DIPROD) e/ou Divisão de Produtos Saneantes
Domissanitários (DISAD), da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúdeos, para os produtos químicos relacionados pela CONTRATADA, de acordo com sua
composição, fabricante e utilização;
XXXV - utilizar produtos detergentes de baixas concentrações e baixos teores de fosfato , de

preferência;
XXXVI - apresentar ao SENADO, sempre que solicitado, a composição química dos produtos,

para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com empregados da
Contratada, ou com terceiros;
XXXVII - observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência

sonora, medido em decibel - Db(A), conforme Resolução CONAMA no 020, de 07 de dezembro
de 1994, em face de o ruído excessivo causar prejuízo à saúde fisica e mental, afetando
particularmente a audição, para seus equipamentos de limpeza que gerem ruído em seu
funcionamento.
a) A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de

redução de níveis de ruído.
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XXXVIII - fornecer tantos recipientes quanto necessários e apropriados ao descarte de
materiais perfuro cortantes em todos os locais de trabalho onde forem indicados pela
contratante, devendo os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro cortantes devem ser os
responsáveis pelo seu descarte.

a) Os recipientes fornecidos devem atender ao estabelecido na NBR 13.853 (Item 32.2.4.14 da
NR 32).
b) O limite maximo de enchimento do recipiente destinados a coleta de material perfuro
cortante deve estar localizado 5 em abaixo do bocal (Item 32.5.3 .2 da NR 32).

XXXIX - manter a rotulagem original dos produtos químicos utilizados nos estabelecimentos
de assistência à saúde (Item 32.3.1 da NR 32);
XL - identificar, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química,
sua concentração, data de envase e de validade, todo recipiente contendo produto químico ·
manipulado ou fracionado;
a) É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos.
XLI - disponibilizar ao SENADO, a ficha toxicológica de todo produto químico utilizado;
a) A ficha toxicológica conterá, no mínimo:

a.l) as características do produto: usos, propriedades fisicas e químicas, formas de estocagem,
métodos de avaliação qualitativa e quantitativa do ar;
a.2) os riscos: toxicologia, incêndio e/ou explosão, e
a.3) as medidas de proteção: coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores.
XLII - impedir a manipulação ou fracionamento de produtos químicos nas dependências do
Serviço Médico de Emergência (Secretaria de Gestão de Pessoas)/SENADO.

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE

Caberá ao SENADO as seguintes obrigações e responsabilidades, sem prejuízo das disposições
legais e das estabelecidas na contratação advinda do edital e deste contrato:
I - exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, por servidores ou comissão
previamente designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço
que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando
rigorosamente o cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as suas obrigações trabalhistas,

previdenciárias e tributárias relacionadas ao respectivo contrato, exigindo

6pias dos
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documentos comprobatórios da quitação dessas obrigações, bem como o exame das carteiras
profissionais dos prestadores de serviços;
II- disponibilizar instalações sanitárias e vestiários;
III - destinar local para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;
IV- avisar à CONTRATADA quando o (a) funcionário (a) não comparecer para o trabalho,
para que seja providenciada a imediata substituição, evitando prejuízo aos serviços;
V- comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do

contrato, exigindo seu imediato saneamento sob pena de aplicação das penalidades previstas no
contrato;
VI - permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas
dependências para a execução dos serviços contratados, garantido, nesse caso, o direito de
notificação direta da pessoa encarregada da função contratada, sem que isso caracterize
qualquer subordinação entre o empregado da empresa contratada e o SENADO;

VII - proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços, dentro das normas estabelecidas em contrato;
VIII - prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;
IX - efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;

X- exigir, mediante justificativa, a imediata substituição de qualquer empregado quando não
possuir a qualificação mínima exigida ou sempre que sua conduta for julgada insatisfatória ou
inconveniente para o SENADO;
XI - fornecer acesso aos sistemas infmmatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o
desempenho dos serviços a serem contratados;

XII - fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos empregados da
CONTRATADA;
XIII - solicitar aos encarregados da CONTRATADA o reparo e/ou correção de eventual
imperfeição na execução dos serviços;

XIV - examinar as Carteiras Profissionais dos prestadores de serv1ços, para comprovar o
registro de função profissional;
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XV - solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material, utensílio ou
equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos
ou instalações ou, ainda, que não atendam às necessidades do SENADO;
XVI - executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando-se o
equivalente aos não realizados, desde que por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem
prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato;
XVII - efetuar a avaliação da qualidade dos serviços, utilizando-se da metodologia constante da
Cláusula Sexta deste contrato;
XVIII - elaborar e encaminhar à CONTRATADA, o Relatório Mensal de Qualidade dos
Serviços de Limpeza, para conhecimento da avaliação e do fator de desconto a ser efetuado no
valor a ser faturado pelos serviços prestados; e
XIX- repassar à CONTRATADA as informações a respeito dos programas de uso racional dos
recursos que impactem o meio ambiente.
PARÁGRAFO ÚNICO - É vedada qualquer ingerência de agentes públicos vinculados ao
SENADO na administração da CONTRATADA, inclusive no que se refere à proibição de
direcionamento ou de indicação de pessoas para trabalharem na CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, por meio dos trabalhadores
alocados no SENADO, sob sua orientação, subordinação e supervisão direta, devendo o início
da prestação dos serviços dar-se no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a
assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação dos serviços será realizada nas dependências do
SENADO, de segunda-feira à sábado, nos horários estabelecidos no Anexo 3 do edital.
I - Para a execução dos serviços de limpeza, deverão ser observadas a localização, classificação,
frequência e horários de limpeza, condicionado aos horários estabelecidos para cada etapa pela
equipe de gestão do contrato.
II - Os horários de execução dos serviços para cada área serão definidos pelo SENADO de
forma a atender às suas necessidades, em função das especificidades requeridas por cada
ambiente, sendo que o horário de funcionamento do setor não é determinante para a fixação do
horário de execução dos serviços de limpeza, pois a necessidade de limpeza não
necessariamente deve ocorrer durante todo o horário de funcionamento do ambiente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação dos serviços fora do horário ordinário estabelecido
no Anexo 3 do edital deverá ser previamente solicitada ou autorizada pelo Gestor deste contrato,

desde que devidamente justificada.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A jornada de trabalho dos profissionais referidos no Anexo 3 do
edital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por solicitação do gestor.
PARÁGRAFO QUARTO- A prestação dos serviços envolve os seguintes tipos de limpeza:

I - Limpeza concorrente ou diária: é o processo de limpeza realizado diariamente com a
finalidade de remover a sujidade e repor o material de higiene.
11 - Limpeza terminal: é o processo, realizado sempre que necessano, de limpeza e I ou
desinfecção de toda a área do serviço de pronto atendimento médico, incluindo todas as
superfícies, mobiliários e equipamentos, com a finalidade de remover a sujidade e diminuir a
contaminação ambiental, abastecendo as unidades com material de higiene.
PARÁGRAFO QUINTO - Para as áreas de pronto atendimento médico críticas e semicríticas
(constantes do Anexo 2 do edital), a prestação de serviço será realizada com a utilização de
equipamentos, método, técnicas e etapas da seguinte forma:

I - Limpeza Concorrente - para a realização do serviço de limpeza concorrente, a
CONTRATADA deverá utilizar:
a) Equipamentos: carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo padronizados,
mopps e esfregões, produtos de limpeza, EPis, produtos de reposição e outros necessários.
b) Método:

b.l) Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes para solução
detergente e para água limpa;
b.2) Limpeza molhada para banheiro;
b.3) Desinfecção na presença de matéria orgânica

c) Técnica:
c.l) Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja;
c.2) Utilizar movimento único de limpeza.
d) Etapas

d.l) Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza;
d.2) Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora;
d.3) Colocar os EPis necessários para a realização da limpeza;
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d.4) Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria orgânica

exposta, conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas deverão ser trocadas
para execução das demais etapas;
d.S) Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco hamper

do carrinho de limpeza e efetuar a troca de luvas;
d.6) Realizar a remoção das migalhas, papéis, cabelos e outros;

d.7) Iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a remoção da sujidade,
proceder ao enxágue e, sempre que necessário, realizar fricção com álcool 70%;
d.8) Proceder à limpeza da porta I visar e maçaneta com solução detergente e enxaguar;
d.9) Proceder à limpeza do piso com solução detergente;
d.lO) Realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, o box, o vaso sanitário e, por fim, o

piso;
d.ll) Despejar o conteúdo dos baldes no local indicado pelo Contratante, procedendo à
higienização dos mesmos;
d.12) Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local específico;
d.13) Retirar as luvas e lavar as mãos;
d.l4) Repor os sacos de lixo; e
d.lS) Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico).
Limpeza terminal - para a realização do serviço de limpeza concorrente, a
CONTRATADA deverá utilizar:

11 -

Equipamentos: carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo padronizados,
mopps e esfregões, produtos de limpeza, EPis, produtos de reposição e outros necessários.
a)

b) Método:

b.l) Limpeza úmida para todas as superficies, utilizando baldes de cores diferentes para solução
detergente e para água limpa;
b.2) Limpeza molhada para banheiro;
b.3) Desinfecção na presença de matéria orgânica.
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c) Técnica:

c.l) Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja;
c.2) Utilizar movimento único de limpeza.
d) Etapas:

d.l) Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza;
d.2) Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora;
d.3) Colocar os EPis necessários para a realização da limpeza;

d.4) Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria orgânica
exposta, conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas deverão ser trocadas
para execução das demais etapas;
d.S) Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco hamper
do carrinho de limpeza;

d.6) Iniciar a limpeza intema e extema do mobiliário da unidade com solução detergente para
remoção da sujidade; proceder ao enxágue e após friccionar com álcool 70%;
d.7) Executar a limpeza do teto, luminárias, janela, paredes I divisórias, grades de ar
condicionado e/ou exaustor, portas/ visores, maçanetas, interruptores e outras superfícies;
d.S) Proceder à lavagem do piso com solução detergente, preferencialmente com máquinas;

d.9) Realizar a lavagem do banheiro, limpeza do teto, paredes, pia (inclusive tomeiras), box,
vaso sanitário e, por fim, o piso;

d.lO) Despejar o conteúdo dos baldes no local indicado pelo Contratante, procedendo à
higienização dos mesmos;

d.ll) Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local específico;
d.12) Retirar as luvas e lavar as mãos;
d.l3) Repor os sacos de lixo nos respectivos recipientes limpos; e

d.l4) Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico).
PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATADA se obriga a repetir, sem ônus para o SENADO,
os serviços onde se verificarem falhas nos produtos utilizados ou na execução dos serviços, por
exigência do gestor.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A prestação de serviços realizada pela CONTRATADA será
avaliada conforme os seguintes módulos:
I- Equipamentos, Produtos e Técnica de Limpeza,
11 - Pessoal,

III - Frequência, e
IV - Inspeção dos Serviços nas Áreas, conforme Especificações constantes do Anexo 2 do
edital.
PARÁGRAFO OITAVO - Para a avaliação dos serviços prestados pela CONTRATADA,
serão emitidos certificados mensais pela fiscalização do contrato, onde serão observados os
seguintes critérios:
I - Avali ação de limpeza de todas as superfícies fixas horizontais e verticais;
11 - Avaliação do cumprimento do Plano de Atividades Diárias e do Cronograma de Limpezas

Terminais;
III- Avaliação da execução das áreas administrativa e de pronto atendimento médico;
IV - Reabastecimento dos descartáveis/consumíveis como: papel toalha, papel higiênico,
sabonete líquido, e sacos para o acondicionamento dos resíduos;
V - Avali ação das condições de limpeza dos dispensadores de sabonete;
VI - Verificação da composição do carro funcional nos padrões especificados no Anexo 2 do
edital, com todos os materiais e frascos com produtos químicos identificados corretamente;
VII - Avaliação dos produtos utilizados, com a correta diluição em quantidade adequada para a
execução das tarefas;
VIII - Verificação dos cestos e sacos de lixo adequados em cada recipiente, observando-se para
a quantidade de lixo que não deve ultrapassar de 2/3 da capacidade;

IX - Avaliação das condições de manutenção da ordem e limpeza no que tange a higienização;
a) O piso deve estar seco, limpo e com enceramento.
X - Nas áreas com maiores riscos para ocorrência de infecção hospitalar, não deverá haver
quebra das barreiras anti-infecciosas durante o processo de higienização do local.
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PARÁGRAFO NONO- Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos

e/ou serviços considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS)

O procedimento de que trata esta Cláusula está vinculado ao contrato de prestação dos serviços
de limpeza das áreas administrativa e de pronto atendimento médico, integrando as
especificações técnicas como obrigação e responsabilidade do SENADO, e deverá ser efetuado
periodicamente pela equipe de gestão do contrato, de forma a gerar relatórios mensais que
servirão de fator redutor para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de
prestação dos serviços executados, com base nas pontuações constantes dos relatórios.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objetivo do procedimento de que trata esta Cláusula é defmir

e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da CONTRATADA na execução do
contrato de prestação de serviços de limpeza hospitalar.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A avaliação da CONTRATADA na prestação de serviços de
limpeza em áreas administrativa e de pronto atendimento médico se fará por meio de análise dos
seguintes módulos:

I - Equipamentos, Produtos e Técnica de Limpeza - Módulo A;

11- Pessoal - Módulo B;
Ill - Frequeência - Módulo C; e
IV - Inspenção dos serviços nas Áreas - Módulo D
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na avaliação devem ser atribuídos ao formulário de Avali ação
de Qualidade dos Serviços os conceitos "Muito Bom", "Bom", "Regular" e "Péssimo",
equivalentes, respectivamente, aos valores 3 (três), 2 (dois), 1 (um) e O (zero) para cada item
avaliado, conforme indicado abaixo:
MUITO BOM (I)

BOM (11)

REGULAR (III)

PÉSSIMO (IV)

03 (três) pontos

02 (dois) pontos

Ol(um) ponto

O (zero) ponto

I- MUITO BOM - Refere-se à conformidade total dos critérios:
a) Inexistência de poeira;
b) Inexistência de sujidade;
c) Vidros limpos;
d) Superficie sem sangue e I ou fluidos corpóreos;
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e) Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente;
f) Recipientes para o acondicionamento dos resíduos limpos, com embalagens adequadas e
volume até 2/3 de sua capacidade;

g) Funcionário fixo e treinado no setor, uniformizado e com EPI;
h) Materiais e produtos padronizados em quantidade suficiente; e

i) Carrinho de limpeza limpo, estado de limpeza das cabeleiras de mopp e panos de limpeza,
livres de resíduos.
11 -BOM - Refere-se à conformidade parcial dos critérios:

a) Ocorrência de poeira em local isolado que não seja próximo à execução de procedimentos
invasivos;
b) Ocorrência isolada de lixeira fora do padrão; e

c) Ocorrência isolada no reabastecimento.
111- REGULAR- Refere-se à desconformidade parcial dos critérios:

a) Ocorrência de poeira em vários locais, que não seja próximo à execução de procedimentos
mvasiVos;
b) Ocorrência de várias lixeiras fora do padrão;

c) Ocorrências por falta de reabastecimento;
d) Quebra de técnica de limpeza;

e) Saídas de ar condicionado sujas e móveis sujos ou com poeira; e
f) Piso sujo e molhado.

IV- PÉSSIMO - Refere-se à desconformidade total dos critérios:
a) Poeira e sujidades em salas cirúrgicas I de curativo, locais de procedimentos e mobiliários;
b) Presença de sangue e fluidos corpóreos nas superficies;

c) Ocorrência de poeira em superficies fixas próximas ao paciente, local de preparo de
medicamentos, salas de procedimentos;
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d) Quebra de técnica de limpeza;
e) Carro de limpeza incompleto;
f) Saídas de ar condicionado sujas e móveis sujos com poeira;

g) Não reabastecimento de descartáveis, uso incorreto dos sacos de lixo nos recipientes;
h) Lixeiras sujas e transbordando;
i) Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes;
j) Não cumprimento do plano de atividades e do cronograma de limpeza sem motivo ou sem

comunicação com o gestor do contrato;
k) Funcionário com uniforme e EPI incompleto ou não uso de EPC;
I) Execução de limpeza sem técnica adequada;
m) Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade insuficiente; e
n) Sanitários sujos e com odor inadequado.

PARÁGRAFO QUARTO - Os módulos e itens a serem avaliados são os seguintes:
MÓDULOS

ITENS A VALIADOS
A.l Carro de limpeza

A

EQUIPAMENTO, PRODUTO E TÉCNICA

A.2 Produtos de limpeza
A.3 Técnicas de limpeza
B.l Uniformidade da equipe

B

QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS

B.2 Apresentação Uniformização
B.3 Equipamento de Proteção
Individual

c

FREQUÊNCIA

C.l Cumprimento do
cronograma e das atividades

D

INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS

D.l Avaliação direta nas áreas
em 17 itens

RESULTADO DA AV ALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

PARÁGRAFO QUINTO - Os critérios e pontuações são os estabelecidos da seguinte forma:
MÓDULO A: Equipamentos, Produtos e Técnica
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Tabela 1
DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS A V ALIADOS
O carro de limpeza está limpo, organizado, sem falta de itens
padronizados e todos os componentes estão identificados

3

O carro de limpeza está limpo e organizado, com falta de até
02 itens padronizados

2

O carro de limpeza está limpo e organizado, com falta acima
de 02 itens padronizados

I

O carro de limpeza está desorganizado, sujo e itens faltando.

o

Todos os produtos estão sendo utilizados segundo as
detenninações do gestor do contrato e a especificação técnica
do edital.
Diluição correta, as soluções estão em recipientes adequados e
identificados

3

Os produtos e a diluição estão corretos, porém não seguem a
indicação de uso no local

2

Os produtos estão corretos, mas a diluição é incorreta
Os produtos estão em recipientes inadequados

1

Os produtos não são indicados para o uso no local
A diluição é incorreta
Os produtos estão em recipientes inadequados e sem
identificação

o

A técnica de limpeza está correta segundo as recomendações
estabelecidas

3

Os equipamentos e materiais estão corretos, mas há erro na
ordem da realização da técnica

2

A técnica está parcialmente correta, porém a solução dos
baldes apresenta-se turva

1

A técnica está incorreta e a solução está muito suja

o

A.l CARRO
DE
LIMPEZA

A.2
PRODUTOS
DE
LIMPEZA

A.3
TÉCNICAS
DE
LIMPEZA

PONTOS

I - A pontuação máxima a ser obtida após a realização de cada avaliação, para este Módulo,
conforme tabela 1 acima, poderá ser de O a 9 pontos.

MÓDULO B: Qualilidade dos profissionais
Tabela 2
DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS A V ALIADOS

B.l
UNIFORMIDADE
DA EQUIPE

PONTOS

Os serviços são executados por funcionários operacionais
capacitados e em quantidades adequadas para a área.
Mantém fixas as escalas dos funcionários

3

Os serviços são executados por funcionários operacionais
capacitados e em quantidades adequadas para a área.
Não mantém fixas as escalas dos funcionários

2
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DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AV ALIADOS

B.2
APRESENTAÇÃO
UNIFORMIZAÇÃO

B.3
EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

PONTOS

Os serviços são executados por funcionários operacionais com
capacitação precária e/ou em quantidades inadequadas para a
área.
Não mantém fixas as escalas dos funcionários .

1

Os serviços são executados por funcionários operacionais com
capacitação precária e/ou em quantidades inadequadas para a
área.
Ocorrem atrasos e/ou absenteísmo, prejudicando o fluxo e
qualidade das atividades a serem desenvolvidas;
Posturas inadequadas, desrespeitam as chefias e demais
profissionais de saúde da área, são agressivos no
relacionamento com os colegas.

o

Uniformizados completamente como no descritivo. Uniformes
limpos, passados e íntegros e portando identificação funcional.
Os cabelos estão presos e utilizam gorros

3

Uniformes incompletos, passados e limpos, com identificação
funcional

2

Uniforme completos, rasgados, sujos, amarrotados.
Utilização de adereços inadequados para a execução dos
serviços

1

Uniformes incompletos.
Apresentam sujidades no uniforme

o

EPis disponíveis para o uso e são adequados

3

Disponibilidade parcial de EPis. Falta um ou mais itens.

2

EPis utilizados incorretamente.
Utilizam luvas cirúrgicas ao invés das de borrachas.

1

Não utilizam EPis nas situações em que são requeridos.
Luvas para manipulação de materiais contaminados.

o

11 - A pontuação máxima a ser obtida após a realização de cada avaliação, para este Módulo,
conforme tabela 2 acima, poderá ser de O a 9 pontos.

MÓDULO C: Frequência
Tabela 3
DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS A VALIADOS

Cl
CUMPRIMENTO
DO
CRONOGRAMA
EDAS
ATIVIDADES

PONTOS

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina
preconizada diária, semanal, mensal.
Apresenta cronograma checado, e o impresso de execução da
limpeza terminal está assinado pelo responsável da empresa e
da área.

3

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina
preconizada diária, semanal, mensal.
Não apresenta o cronograma checado, e o impresso de
execução da limpeza terminal está assinado pelo responsável
da empresa e da área.

2
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DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AVALIADOS

PONTOS

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido parcialmente
de acordo com o estabelecido pela área diária, semanal,
mensal.
O cronograma está checado, porém o impresso de execução da
limpeza terminal está em desacordo com a programação.

I

A frequência de limpeza terminal não tem ocorrido.
O cronograma não está checado, e não apresenta o impresso de
execução da limpeza terminal assinado pelo responsável da
empresa e da área.

o

111 - A pontuação máxima a ser obtida após a realização de cada avaliação, para este Módulo,
conforme tabela 3 acima, poderá ser de O a 3 pontos.

MÓDULO D: lnspenção dos serviços - avaliação das Áreas
Tabela 4
DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AVALIADOS
D.l ACESSÓRIOS
SANITÁRIOS
(Espelhos,
Toalheiro e
Saboneteira)

D.2
APARELHOS
TELEFÔNICOS

D.3
BEBEDOURO

D.4
BOXDEBANHO

D.SEXTINTORES
DE INCÊNDIO E

PONTOS

Acessórios completos e isentos de sujidade

3

Pequena quantidade de sujidade

2

Presença de sujidade nos cantos dos acessórios.
Falta de material (papel higiênico, toalha e sabonete liquido)

1

Presença de sujidade em sua extensão e interior.
Falta de material

o

Aparelho limpo e sem gordura

3

Aparelho com pouca sujidade no fone ou disco/teclas

2

Presença de sujidade na fiação, teclas e disco

1

Presença de sujidade manchas e pó em fiação e no aparelho

o

Isento de sujidade. Bandeja de bebedouro limpa

3

Presença de sujidade na parede (carcaça).
Bandeja do bebedouro limpa

2

Presença de manchas antigas de sujidade. Bandeja do
bebedouro isenta de sujidade orgânica

1

Presença de sujidade orgânica e lodo

o

Limpo e isento de manchas

3

Presença de manchas (gordura do sabão e água) antigas
incrustadas

2

Presença de sujidade nos trilhos e sujidade nos ralos (cabelos,
vassoura)

1

Presença de lodo e sujidade orgânica

o

Ausência de pó

3

Presença de pouca quantidade de pó em sua superficie

2

Presença de grande quantidade de pó na parte superior e lateral

1
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DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AV ALIADOS
QUADROS EM
Presença
de
objetos
de
limpeza
acondicionado
GERAL
inadequadamente e com sujidades

D.6
LAVATÓRIOS

D.7
MÓVEIS

D.8
PAREDE

D.9
PERSIANAS

D.lO
PIAS - CUBAS

D.ll
PISO

o

Cubas sanitárias/ louças limpas e sem manchas de sujeira.

3

Cubas sanitárias com manchas secas de água e ou sabonete
sem sujidade

2

Comando de registros e válvulas hidra com sujidade e pouco
brilho. Isento de sujidade orgânica. Presença de cabelos.
Presença de crostas na superficie do ralo da pia.

1

Presença de sujidade orgânica e lodo. Crostas na borda interna
superior do vaso e no ralo da pia.

o

Móveis limpos

3

Móveis com pouca sujidade nos cantos de sua superfície

2

Presença de sujidades nos cantos e pés

1

Presença de pó e manchas em sua superfície

o

Parede isenta de sujidade

3

Parede isenta de sujidade orgânica; presença de sujidade em
pontos localizados;
presença de resquícios de material ou produto de limpeza

2

Parede isenta de sujidade orgânica; Presença de manchas de
fita adesiva envelhecida, pó em sua extensão

1

Parede apresentando manchas de secreção, restos de alimentos
e respingos principalmente nas áreas mais baixas da parede

o

Persianas limpas

3

Persianas com algumas manchas

2

Persianas com sujidade em pontos isolados e pó

1

Persianas com pó e sujas

o

Pias isentas de sujidade

3

Presença de manchas secas de água e produto de limpeza

2

Presença de sujidade de sujidade (resto de água suja)
Comando da torneira com
sujidades

1

Pias com presença de sujidades orgânica e lodo

o

Piso sem sujidades, com enceramento e com brilho

3

Piso com sujidades nos cantos (pó) em pequena quantidade de
material sólido recente

2

Presença de sujidades sólidas em sua extensão (papel, ciscos);
Piso com alguma
sujidade orgânica

1

A

D.12

PONTOS

•

Piso com sujidade orgamca (sangue, secreção restos de
alimentos pó acumulado)

o

Portas e maçanetas limpas sem manchas

3
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DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS A VALIADOS
PORTA Presença de sujidade removível na área próxima à maçaneta;
BATENTES Presença de pequena.
MAÇANETAS
quantidade de sujidade (pó)

D.13
RECIPIENTE
PARA RESÍDUOS
(Lixeiras)

D.14
SAÍDAS DE AR
CONDICIONADO
-EXAUSTORES

D.lS
TAPETES

D.l6
TETO

D.17
VIDROS

PONTOS
2

Presença de sujidade removível: mão fita adesiva, pó,
respingo; Presença de sujidade
entre a porta e a parede

1

Presença de sujidade orgânica e pó.

o

Cesto de lixo limpo, seco, sem resquícios de matéria orgânica.
Embalagem na cor correta de acordo com o resíduo gerado na
área. Sacos trocados com 2/3 da capacidade de
acondicionamento

3

Cesto de lixo limpo, seco, com alguns resquícios de matéria
orgânica. Presença de saco de lixo cheio além do limite 2/3

2

Cesto de lixo sujo no seu interior. Molhada na parte interna,
com embalagem adequada, com os resíduos transbordando .

1

Cesto de lixo sujo. Os resíduos transbordando, respingos de
matéria orgânica, embalagem errada para o tipo de resíduo
gerado. Não há troca dos sacos de lixo .

o

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores isentos de poeira ou
outras suj idades

3

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores com presença de
poeira em pontos localizados;

2

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores com presença de
poeira, manchas e picomã na maioria dos itens vistoriados

1

Todas as saídas de ar condicionado e/ou
apresentam poeira, manchas, picomãs, sujidades

o

exaustores

Tapete limpo

3

Tapete limpo com algumas sujidades sólidas

2

Tapete com sujidades nos cantos, adesivos (chicletes)

l

Tapete apresentando sujidade sólida além de papéis e pó

o

Teto limpo, sem sujidades

3

Teto limpo com sujidade em pontos isolados

2

Teto com presença de sujidades nos cantos próximo à parede

I

Teto com sujidades como picomã, matéria orgânica etc.

o

Vidros limpos.
O cronograma é cumprido

3

Presença de discreta suj idade.
O cronograma é cumprido parcialmente

2

Vidro limpo com suj idades nos cantos.
Pó em sua extensão.
O cronograma de limpeza não está sendo cumprido de acordo
com a frequência estabelecida

1
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PONTOS

DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS A V ALIADOS
Presença de sujidades sólidas e manchas de líquidos em sua
extensão.
A limpeza é deficiente.
O cronograma não esta sendo cumprido.

o

IV - A pontuação máxima a ser obtida após a realização de cada avaliação, para este Módulo,
conforme tabela 4 acima, poderá ser de O a 51 pontos.
PARÁ GRAFO SEXTO - A cada total da pontuação por módulo (A, B C e D), aplica-se um
peso percentual diferenciado, obtido mediante a divisão deste total pelo respectivo peso (%),
compondo assim o resultado da avaliação de qualidade dos serviços de limpeza, conforme
quadro abaixo:
TOTAL DE PONTOS
DOS MÓDULOS

PESO (%)NA
AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA A SER
OBTIDA

A (9)

0,15

60

B (9)

0,15

60

c (3)

0,20

15

D (51)

0,50

102

RESULTADO DA A V ALIAÇÃO =

237

PARÁGRAFO SÉTIMO - Ao final de cada período mensal, será obtida a média aritmética
dos resultados das 8 (oito) avaliações de qualidade dos serviços de limpeza.
I - O resultado de cada avaliação terá como teto máximo 237 pontos.

PARÁGRAFO OITAVO - Será apurada mensalmente a média diária dos funcionários
operacionais, atuando diretamente em cada Unidade, que deverá ser dividida pelo contingente
estipulado no Anexo 2 do edital e multiplicado por 100, gerando assim valor numérico para
efeitos de fatura.
I - O resultado da apuração do contingente terá como teto máximo 100 pontos.
PARÁGRAFO NONO - Para a obtenção do Valor Mensal da Fatura, os resultados das
Avaliações de Qualidade e do Contingente de Operacionais serão divididos por 0,50 e
posteriormente somados, conforme verificado abaixo:
ITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

DIVISOR

RESULTADO
FINAL

Resultado das Avaliações

237

0,5

474

Contingente de Operacionais

100

0,5

200

VALOR FINAL PARA FATURA =

674
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Os intervalos de pontos para liberação da fatura, são os seguintes:
LIBERAÇÃO DE 100 % DA
FATURA

DE:
500
PONTOS

A

674

LIBERAÇÃO DE 95 % DA
FATURA

400
DE:
PONTOS

A

499

LIBERAÇÃO DE 90 % DA
FATURA

DE:
350
PONTOS

A

399

LIBERAÇÃO DE 80 % DA
FATURA

300
DE:
PONTOS

A

349

LIBERAÇÃO DE 75 % DA
FATURA

ABAIXO
PONTOS

DE:

299

I - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
11 - Compete ao gestor analisar e manifestar-se quanto aos motivos alegados pela
CONTRATADA que ensejaram a redução da qualidade dos serviços prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO
EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO- DGBM
O SENADO fará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, de 1/3
constitucional das férias e 13° salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários; multa sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da CONTRATADA, por meio de Depósitos em Garantia
Bloqueados para Movimentação - DGBM.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As verbas mencionadas no caput desta cláusula serão deduzidas
do valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A última fatura apresentada pela CONTRATADA será paga após
a comprovação da quitação das verbas mencionadas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os depósitos de que trata o caput serão efetuados
conjuntamente com os valores correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes
sobre a parcela depositada, os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas
trabalhistas e/ou previdenciárias.
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PARÁGRAFO QUARTO - As quantias que serão retidas para o atendimento desta cláusula
serão obtidas pela aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão
liberados à CONTRATADA após a comprovação dos respectivos pagamentos.
PARÁGRAFO SEXTO - Os valores provisionados na forma do caput desta Cláusula serão
pagos diretamente aos trabalhadores nas seguintes condições:

I- parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13° salário dos empregados vinculados ao
contrato, quando devido;
11 - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
111- quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente ao 13°
(décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS; e
IV - ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o pagamento
das demais verbas descritas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A hipótese prevista no inciso IV do Parágrafo Sexto desta cláusula
não se aplica caso seja pactuado novo contrato, contiguamente, com a mesma empresa e com o
mesmo objeto.
PARÁGRAFO OITAVO - Ocorrendo a situação prevista no Parágrafo Sétimo desta cláusula,
poderão ser liberados à empresa os valores depositados referentes ao lucro e à taxa de
administração. O remanescente dos valores depositados passará a se vincular ao novo contrato.
PARÁGRAFO NONO - Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em
razão de celebração de novo contrato, os depósitos correspondentes à redução promovida serão
liberados na forma prevista no inciso III do Parágrafo Sexto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato
solicitação para pagamento direto aos trabalhadores acompanhada da comprovação da
ocorrência dos eventos mencionados no caput desta cláusula, em até 20 (vinte) dias antes da
data prevista em ato normativo ou no Contrato para o pagamento das referidas verbas, bem
como de lista em formato definido pelo SENADO, contendo dados relativos ao pagamento dos
empregados.
I - A CONTRATADA será informada de eventuais inconsistências nos dados para pagamento
em até 5 (cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no Contrato para a
quitação das referidas verbas.
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11 - Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de inf01mação
seja da CONTRATADA, o SENADO não efetuará o pagamento direto aos trabalhadores,
cabendo à CONTRATADA efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou contratuais, nos termos do
Parágrafo Décimo Segundo desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- O prazo previsto no Parágrafo Décimo desta cláusula
não exime a CONTRATADA da responsabilidade de observar os prazos legais, que prevalecem
sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO -Na hipótese de inobservância do prazo previsto no
Parágrafo Décimo, ou caso o prazo legal para pagamento seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a
CONTRATADA quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias no prazo legal e solicitar a
liberação do respectivo valor ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os valores provisionados serão liberados à
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação dos documentos
que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Ao final da vigência contratual, o saldo existente no
DGBM somente será liberado à CONTRATADA após a comprovação da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias
aplicadas, em até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual, mediante
homologação e/ou instrumento equivalente emitido pelo sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores depositados em garantia serão remunerados
nos termos do acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- No caso de haver cobrança de tarifa bancária, os recursos
atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.

CLÁUSULA OITAVA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor mensal estimado de
R$ 26.083,76 (vinte e seis mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos), correspondente a
documento
digital
mão de obra, conforme proposta da CONTRATADA,
no 00100.093585/2018-11, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a antecipação de
pagamentos por serviços não executados ou executados de forma incompleta.
TABELA 1- RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
ITEM

CATEGORIAS

QTDE

Custo
Unitário

Custo Mensal

Custo Anual

1

Encarregado

1

R$ 6.370,72

R$ 6.370,72

R$ 76.448,63

2

Servente - Tipo 1

2

R$ 4.047,33

R$ 8.094;66

R$ 97.135;90
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3

Servente - Tipo 2

1

R$ 4.047,33

R$ 4.047,33

R$ 48 .567,95

4

Servente - Tipo 3

1

R$ 4.047,33

R$ 4.047,33

R$ 48.567,95

TOTAL MENSAL

R$ 22.560,04

TOTAL ANUAL (12 meses)

R$ 270.720,43

TABELA 2- RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1
2
3
4
5
6
7

Agua Sanitária 1%
Alcool70%
Alcool gel
Avental descartável
Balde plástivo 20 litros
Botas de borracha branca
Caixa
Perfuro
Cortante
capacidade total 7 Litros
Capa de chuva
Cera Incolor Antiderrapante
Cera Preta Antiderrapante
Desinfetante para uso hospitalar
- Germicidas, desingetantes e
cloro orgânico
Detergente para uso hospitalar detergentes de baixo nível
(sanificantes) e detergentes
Disco Limpador Verde 400mm
Disco Limpados Veder 51 O mm
Disco Removedor Preto 400 mm
Disco Removedor Preto 51 O mm
Dispensador de álcool gel
Escova de lavar roupa oval
Esponja de aço
Esponja Dupla face
Planeja Branca
Gorro descartável
Limpador Instantâneo
Luvas de borracha EPI Grande
cor amarela
Luvas de borracha EPI Grande
cor azul
Luvas de borracha EPI Grande
cor branca

8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

QTDE
ANUAL
1020
480
30
120
10
30
480

CUSTO
UNITÁRIO
R$ 0,98
R$ 2,64
R$ 4,80
R$ 4,80
R$ 5,67
R$ 19,00
R$ 6,50

CUSTO ANUAL

30
60
12
360

R$ 10,90
R$ 3,10
R$ 3,38
R$ 1,28

R$ 327,00
R$ 186,00
R$ 40,56
R$ 460,80

360

R$ 1,28

R$ 460,80

120
180
120
180
24
360
720
240
3600
240
300

R$ 10,99
R$ 16,99
R$ 10,99
R$ 16,99
R$ 16,00
R$ 1,18
R$ 0,76
R$ 0,31
R$ 0,63
R$ 0,05
R$ 2,40
R$ 2,45

R$ 1.318,80
R$ 3.058,20
R$ 1.318,80
R$ 3.058 ,20
R$ 160,00
R$ 28,32
R$ 273 ,60
R$ 223 ,20
R$ 151 ,20
R$ 180,00
R$ 576,00
R$ 735,00

300

R$2,45

R$ 735,00

300

R$ 2,45

R$ 735,00

10

R$ 999,60
R$ 1.267,20
R$ 144,00
R$ 576,00
R$ 56,70
R$ 570,00
R$ 3.120,00

36
Via N21 Senado Federal I Bloco 1611" Pavimento I COPELI I CEP 70165-900 I Brasília I DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036llicita@senado.leg.br

Processo n° 00200.003370/2017-07

SENADO FEDERAL
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Luvas de borracha EPI Média cor
amarela
Luvas de borracha EPI média cor
azul
Luvas de borracha EPI média cor
branca
Luvas de borracha EPI Pequena
cor amarela
Luvas de borracha EPI Pequena
cor azul
Luvas de b01racha EPI Pequena
cor branca
Luvas grossas de borracha de
cano longo
Máscara
Oculos
Odorizante de Ambientes 300 ml
Pano de Chão alvejado
Papel Higiênico picotado branco
Papel toalha três dobras branco
Pasta tipo Joia 500g
Rodo de madeira 60 em
Sabão barra
Sabão de Coco em barra
Sabão em Pó
Sabonete Refil 800 ml p/
saboneteira
Saboneteira
Saco lixo 40 Litros - branco
logotipo infectante
Saco lixo branco logotipo
infectante 100 Litros
Saco lixo 100 Litros preto
Saco lixo 40 Litros _preto
Vassoura sanitária

300

R$2,45

R$ 735,00

300

R$ 2,45

R$ 735,00

300

R$ 2,45

R$ 735,00

300

R$ 2,45

R$ 735,00

300

R$ 2,45

R$ 735,00

300

R$ 2,45

R$ 735,00

200

R$ 4,45

R$ 890,00

3600
90
120
500
2500
600
96
96
240
240
96
120

R$ 0,60
R$ 1,80
R$ 4,40
R$ 2,22
R$ 0,61
R$ 12,87
R$ 2,09
R$ 2,00
R$ 0,48
R$ 0,90
R$ 2,59
R$ 3,79

R$ 2.160,00
R$ 162,00
R$ 528,00
R$ 1. 110,00
R$ 1.525,00
R$ 7.722,00
R$ 200,64
R$ 192,00
R$ 115,20
R$ 216,00
R$ 248,64
R$ 454,80

20
3000

R$ 18,02
R$ 0,06

R$ 360,40
R$ 180,00

3000

R$ 0,18

R$ 540,00

3000
3000
120

R$ 0,07
R$ 0,04
R$ 1,50

R$ 210,00
R$ 120,00
R$ 180,00

TOTAL ANUAL (12 meses)

R$ 42.284,66

TOTAL MENSAL

R$ 3.523,72

TABELA 3 - CUSTO TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS
Discriminação

TOTAL ANUAL

MÃO-DE-OBRA

R$ 270.720,43
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MATERIAIS DE HIGIENZAÇÃO E LIMPEZA

R$ 42.284,66

TOTAL GLOBAL

R$ 313.005,09

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor anual estimado para os materiais de limpeza e
higienização constantes do Anexo 12 do edital é de R$ 42.284,66 (quarenta e dois mil,
duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), que será calculado a partir da
demanda. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo consumo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço global anual estimado do presente contrato para o
período de 12 (doze) meses consecutivos é de R$ 313.005,09 (trezentos e treze mil, cinco reais
e nove centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, necessários à
perfeita execução deste contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária,
tributária e convenção coletiva de trabalho.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao preço
global mensal, mediante apresentação de documento fiscal em separado, os valores referentes a
eventual serviço extraordinário realizado, quando esgotados todos os meios de utilização do
"BANCO DE HORAS", respeitado o limite fixado pela legislação, por empregado, na
conformidade do inciso XII da Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de
depósito em conta bancária da CONTRATADA, condicionados ao prévio atesto dos serviços
pelo gestor, mediante o recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a
discriminação dos serviços, cuja data de emissão não poderá ser anterior à do último dia do mês
vencido.
I - Para que o pagamento dos matenms (item 5) seja efetuado, a CONTRATADA deverá
apresentar um relatório mensal contendo a especificação e o quantitativo do material utilizado
durante o período, devidamente atestado pelo fiscal do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO- O primeiro documento fiscal a ser apresentado terá como período de
referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos
fiscais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último
dia de cada mês.
PARÁGRAFO SEXTO- Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento do documento fiscal, condicionados à manifestação do gestor na
forma do parágrafo oitavo e à apresentação de:
Iprova de quitação da folha de pagamento específica deste contrato, relativamente ao
período constante do documento fiscal apresentado, a ser emitida pela instituição bancária que
efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referentes tanto à remuneração
mensal quanto ao 13° salário, quando for o caso deste pagamento pela CONTRATADA,
~
contendo o nome do funcionário e o valor do crédito promovido;
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IIGuias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias de
Relação de Empregados (GRE); bem como, de regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);
III - espelho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica deste
contrato;
IV - comprovantes de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação aos
empregados da CONTRATADA que prestem os serviços objeto do presente contrato;
V - tabela demonstrando os descontos efetuados na nota fiscal do mês de referência, sobre os
valores com obrigação mensal sem comprovação de pagamento (Vale-Transporte, Auxílio
Alimentação, Adicional Noturno, etc.), tendo como base de cálculo a fórmula de composição de
custos utilizada na formulação da planilha de preços das categorias;

VI -

planilhas de custos de cada categoria e informações sobre qualquer outra vantagem;

VII - planilha discriminada com o controle de freqüência dos profissionais no horário
ordinário e extraordinário; e
VIII - apresentação da garantia prevista na Cláusula Décima Segunda do contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores provisionados em DGBM, previstos na Cláusula Sétima,
serão liberados à CONTRATADA, no prazo de até 1O (dez) dias úteis a contar da apresentação
dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput da Cláusula Sétima.
PARÁGRAFO OITAVO - Os pagamentos mensais ficam condicionados à manifestação do
gestor do contrato ou, nos casos em que se enquadrem no § 8° do art. 15 da Lei n° 8.666/93, de
comissão designada pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento do documento fiscal, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, qualidade e cumprimento das demais obrigações contratuais.
PARÁGRAFO NONO - Eventual(is) irregularidade(s) constatada(s) na apresentação dos
documentos elencados nos incisos do Parágrafo Sexto ensejará(ão) a suspensão do pagamento
até que haja a regularização da pendência por parte da CONTRATADA pelo prazo máximo de
30 (trinta) dias, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade, bem como de rescisão
unilateral pela Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO -A falta de qualquer empregado, sem a reposição prevista no inciso
VIII da Cláusula Segunda, implicará desconto automático de 1/30 (um trinta avos) do valor
unitário mensal da categoria, por dia, sem prejuízo da incidência da multa contratual prevista na
Cláusula Décima Quarta.
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No encaminhamento do documento fiscal, a
CONTRATADA deverá fazer demonstração analítica da cobrança de cada rubrica de que trata
esta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de
transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Havendo vício a reparar em relação ao documento
fiscal mencionado no caput do Parágrafo Sexto ou em caso de descumprimento pela
CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo para pagamento poderá ser suspenso até que
haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
Parágrafo Sexto e a data do efetivo pagamento do documento fiscal, a serem incluídos em
documento fiscal próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N
x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de compensação financeira= 0,00016438, assim apurado:

I= i/ 365

I= 6/ 100 I 365

I= 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

CLÁUSULA NONA- DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes de acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho exclusivamente para os itens de custos de mão de obra, desde que
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se
referir admitindo-se como termo inicial a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os itens correspondentes a despesas operacionais
administrativas (custos indiretos), lucro, insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de
acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de Preços
de Mão de Obra do Anexo 7, serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, não incidindo sobre tais itens quaisquer variações decorrentes de acordo, convenção ou
dissídio coletivos de trabalho.
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I - Quando a remuneração dos itens despesas operacionais administrativas (custos indiretos) e
lucro for estipulada através de índice percentual, estes terão seus percentuais da proposta
original conservados, nos casos de aditamentos provenientes dos institutos do 'fato da
administração ' e do 'fato do príncipe' , com o intuito de preservar a proporcionalidade e a
condição efetiva da proposta inicial da contratada.

11 - Os itens referentes à depreciação de ferramentas/equipamentos ou materiais de consumo,
quando forem itens independentes na licitação, também serão reajustados na forma do caput do
parágrafo primeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste dos itens mencionados no parágrafo anterior
levará em conta a seguinte metodologia para fins de cálculo da variação do índice pactuado.
I - Se ocorrer intervalo menor de 60 dias entre a data da apresentação da proposta e a efetiva
assinatura do contrato, o período será apurado entre a data da proposta e o primeiro ano de
vigência do contrato. Caso contrário (proposta vencida), a data inicial será a da assinatura do
contrato.
a) com a assinatura do contrato nos dias 1o (com a proposta vencida), a apuração será do mês da
assinatura do contrato até o mês subsequente ao da 1a vigência contratual.
11 - Os demais reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes, aplicandose a variação ocorrida no último período.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas-bases diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade da
repactuação será a data-base referente à categoria profissional que represente a maior parcela do
custo de mão de obra da contratação conforme Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da licitante CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
PARÁGRAFO QUINTO - A repactuação será precedida de solicitação da contratada,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos relativos a mão de obra, por
meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou
convenção coletiva que a fundamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de
mercado.
PARÁGRAFO SEXTO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de instrumento
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos somente a
partir da data de assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a retroação dos efeitos
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exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver
vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

PARÁGRAFO OITAVO- Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto da
repactuação poderá ter sua vigência iniciada em data futura, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para as próximas concessões.
PARÁGRAFO NONO- O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação se inicia a
partir da homologação da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho vinculada à
proposta da licitante CONTRATADA que fixar os novos custos de mão de obra abrangida pelo
contrato e se encerrará na data da prorrogação contratual subsequente, ou caso não haja
prorrogação, na data do encerramento da vigência do contrato, sob pena de preclusão do direito.
I - Se não houver a homologação do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT ou da Convenção
Coletiva de Trabalho - CCT no Ministério do Trabalho e Emprego, e este apresente efeito
retroativo (durante a vigência contratual), a administração da Casa concederá prazo de 60
(sessenta) dias úteis a cobtar da data desta homologação, possibilitando a CONTRATADA o
direito de solicitar a repactuação de preços do exercício, sob pena de preclusão deste direito.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nas repactuações baseadas em convenções coletivas de trabalho,
não serão aplicados os índices apresentados pela CONTRATADA quando estes estiverem
injustificada ou abusivamente mais altos que aqueles praticados no mercado relevante, hipótese
em que será apurada a média dos índices utilizados nas convenções coletivas de trabalho
relativas a períodos semelhantes, utilizando-se o percentual resultante como limite para a
repactuação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A Administração poderá prever o pagamento
retroativo do período que a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de
Termo de Acerto Final de Contas, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- O arredondamento de valores e preços deste contrato
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário no 20/2010.
I - para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais;
11 - quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na alínea I for igual ou superior a
cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a cinco
permanecerá a mesma inalterada.
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CLÁUSULA DÉCIMA- DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, §§ 1o e 2°, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01301055120045664 e Naturezas de Despesa 339037
e 339030, tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenho n°S 2018NE800793 e
20 18NE800794, de 23 de julho de 2018.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA GARANTIA

A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 15.650,25 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da
Lei n° 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

11- seguro-garantia; ou
111 - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 1O (dez) dias corridos a
contar do recebimento da via assinada do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou
complementá-la.
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PARÁGRAFO QUARTO- A garantia será liberada, se for o caso, até 15 (quinze) dias após a
comprovação do adimplemento de todas as verbas devidas aos empregados a título rescisório,
observando-se os requisitos do Parágrafo Sexto da Cláusula Oitava.
I - A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação;

11 - Caso o pagamento de que trata o inciso anterior não ocorra até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração.
PARÁGRAFO QUINTO- A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo o
prazo de execução do contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após o
término da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à
relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, deverá
assegurar ressarcimento, indenização e pagamento de, no mínimo:
I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

11 - multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
Ill- prejuízos causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de responsabilidade civil da
CONTRATADA durante a execução do contrato;

IV- obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato e não
honradas pela CONTRATADA;
V- prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho oriundos da execução do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior.
PARÁGRAFO NONO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao ~
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
.

."\J
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I - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por esta
razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a CONTRATADA
abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
11 - A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a 111 do
caput desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA FISCALIZAÇÃO

Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto
no Ato da Comissão Diretora no 02, de 2008, e nos Atos da Diretoria-Geral n° 20/2015 e
27/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;

11- multa;
111 - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos 11 e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser
impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:

I - apresentar documentação falsa;
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11- fraudar a execução do contrato;
Ill- comportar-se de modo inidôneo;

IV - fazer declaração falsa;
V - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV do artigo 5° da Lei no 12.846/2013
sujeitarão os infratores às penalidades ali previstas.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o m1c10 da execução deste
contrato, sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de O, 1% (um décimo por
cento) sobre o valor global deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
aplicada, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula,
observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Sexto.
PARÁGRAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, excluídas as infrações detalhadas
constantes no Parágrafo Nono, sujeitará à CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por
cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO - A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Sexto,
inciso li, da Cláusula Oitava, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30
(trinta) dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Sexto.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quinto e Sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das
demais sanções.
PARÁGRAFO OITAVO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Segunda sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 2,00% (dois por cento), contandose o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da
garantia ou da retenção prevista no parágrafo nono da Cláusula Décima Segunda.
PARÁGRAFO NONO - Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa, em
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percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor contratual mensal vigente,
sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.

ITEM
1
2
3
4
5
6

ITEM
7
8
9
10
11

ITEM
12
13

14
15

GRAU1
De 0,1% (um décimo por cento) a 0,2% (dois décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e circulação de
seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado com conduta
julgada inconveniente, por empregado e por dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando realizadas, por
ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem autorização
expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram sua
contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação - DGBM, no
prazo previsto, por dia

GRAU2
De 0,3 (três décimos por cento) a 0,4% (quatro décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, por
dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário e dia
extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as anormalidades
verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações com relação
ao substituído, quando solicitado pelo gestor deste contrato, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.

GRAU3
De 0,5 (cinco décimos por cento) a 0,8% (oito décimos p or cento)
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas às normas disciplinares e às orientações de
segurança e de prevenção de incêndios, por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do trabalho, de
acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço, por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso necessário à
execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no edital, por ocorrência.

GRAU4
De 0,9 (nove décimos por cento) a 1,6% (um vírgula seis décimos por cento)
INFRAÇÃO
ITEM

16

Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por empregado e por dia.
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17
18

Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções Coletivas das
respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniforme e calçado, por empregado.

GRAUS
De 1,7 (um vírgula sete décimos por cento_} a 3,2% (três vír~ula dois décimos por cento)
INFRAÇÃO
ITEM
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
19
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
20
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3° grau, na linha
reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores e servidores ocupantes de
21
cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
n° 05/2011 e Decreto n° 7.203, de 2010.

ITEM
22

GRAU6
Até 6,4% (três vírgula dois décimos por cento)
INFRAÇÃO
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio alimentação e demais
obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim como
todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e
por dia.

PARÁ GRAFO DÉCIMO - A reincidência de infrações do mesmo grau, previstas nos quadros
do parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da
multa aplicada.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Para os casos de infrações contratuais não previstas
nos parágrafos anteriores, o SENADO aplicará multa, a ser fixada entre os graus 1 e 6, em razão
da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os percentuais previstos nesta cláusula, somadas
todas as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze
por cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos Parágrafos
Segundo e Quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto da cláusula
Décima Terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10%
(dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caracteriza-se como falta grave, compreendida como
falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte
e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a
União, nos termos do art. 7° da Lei n° 10.520/2002.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

11- a não reincidência da infração;
Ill - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;

IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO- A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no Parágrafo Décimo Sexto.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A multa aplicada, após regular processo administrativo e
garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA
ou recolhida por meio de GRU- Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO- Ao final da vigência contratual e após quitadas todas as verbas
trabalhistas e previdenciárias, incluindo as rescisórias, havendo saldo existente no DGBM, este
poderá ser utilizado para pagamento das penalidades contratuais, observado o Parágrafo Décimo
Nono.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma dos
Parágrafos Décimo Nono e Vigésimo, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em
último caso, cobrado judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.0 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - detetminada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993;

11 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o SENADO; ou
111 - judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1o e 2° do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, II, da Lei n. 0 8.666/93 .

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A CONTRATADA deverá, em até 60 (sessenta) dias contados
do término do contrato, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos rescisórios de
caráter trabalhista devidos aos seus empregados, segundo os requisitos do inciso XXVII da
Cláusula Segunda e do Parágrafo Sexto da Cláusula Oitava.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, 01 de

~W

de 2018.

~~~:(1/

DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

'ES FERREIRA FILHO
RVIÇOS GERAIS EIRELI

Testemunhas:

M,AxUMiiQ~'\hn~Y2coordenador da COPLAC

U:\COPLACISECON\SECON20 18\MINUTAICONTRATOIREAL JG - CONTRATO NOVO - 003370 2017 (MAR).doc
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Empresa REALJ G SERVIÇOS GERAIS EIRELI
CNP J 08.247.960/0001-62
D ata Proposta 06/07/2018

COMPOSIÇÃO DE CUSTO
CCT

CCT DF0001 /2018 SEAC-DF X SINDSERVIÇOS-DF

CATEGORIA

Encarregad o · 8 às 12 hrs/14 às 18 hrs • Sáb 8 às 12 hrs
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA RE MUNERA ÇÃ O:

Percentuais

Salário Base
Adicional Noturno
Adicio nal de Insa lubridade SM (g rau médio)
Adiciona l Horas Extras
Adiciona l Noturno Sobre Horas Extras
Súmula 444 TST

VALOR PROPOSTA
2.312,18
190,80

TOTA L DA REMUNERAÇ_ÃO

R$ 2.502,98

MODULO 2 - BENEFICIOS MEN SAIS E DIARIOS
Auxili o Transporte ((5+2,50)x 26 dias- 6%) (Decreto n' 37.940/20 16 - G DF)

121 ,27

Auxil io Alimentação (Cláusula 13' CCT )

819,00

Cesta Básica
Assistência Odontológica (C láusu la 17')

9,90

Assistência Médica (Cláusu la 15' CCT)
Seguro de Vida em Grupo/Auxilio Fu neral_lC iáusul a 16' CCT)

1,50
TOTA L DOS BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS

951,67

MODULO 3- INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diver sos
Uniformes

58,00

Materiais e Insumos
Depreciação de Equipamentos
Comun icação (Rád io e etc)
TOTA L DE INSUMOS DIVERSOS :

58,00

MODULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABA L HISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS

Percentuais
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
1,98%
0,60 %

INSS art. 22 , inciso I, Lei n' 8.2 12/9 1
SESI ou SESC art. 30, Lei n' 8.036/90 e art. 1', Lei 8.154/90
SENAI ou SENAC Decreto n' 2.3 18/86
INCRA art. 1', I, Decreto Lei 1.146no e Lei 7.787, de 30/06/89
Salário Educação art. 3', inciso I, Decreto n' 87.043/82
FGTS (Lei Complementar n' 110/01 e art. 30, Lei n' 8.036/90)
Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS _j RAT 3% x FAP 1,021"1
SEBRAE (§ 3', art. 8', Lei 8.029/90, alte rada pela Lei n' 8.154/90
arredondame nto
TOTAL:
4.2 13' SA LARIO

VA LORES
500,60
37,54
25,03
5,0 1
62,57
200,24
49,56
15,02

35,78%

Percentuais
13' Salário

89 5,57
VALO RES

8,33%

208,50

8,33%

Subtota l

Incidência do 4.1. s obre o 13° s alário

2,98%

74,60

arre dondament o
TOTAL:
4.3. A FA STAMENTO MATERNIDADE

11,31%
Perce ntu ais

!Afasta mento maternidade
Incidência do 4.1. so bre afastamento maternidade
Iarredondament o
TOTAL:
4.4. PROVISAO Pl RE SCISAO

Aviso Prévio Indenizado art. 7', XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT 2
Inci dência d e FGTS s obre o aviso prévio indenizado
Aviso Prévio Trabalhado art. 7', inciso XXI, CF e 477 , 487 e 49 1, CLT
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contrib uição Social dos Avisos Prévios Trabalhado e Indeni zado
arredondamento
TOTAL:
4.5. CUSTO DE REPOSIÇAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias
Ad icional de Féri as
Auxilio doença arts. 59 a 64, Lei 8.213/91 , art. 18, Lei n' 8.212/91 e art. 476, CLT
Licença patern idade art. 7', inciso XIX, CF e 10,_§_ 1' CLT
Faltas legais art. 473 e 83, CLT
Acidente de Traba lho arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei n' 6.367n6
Outros
Subtota l

Incidência do 4.1. s obre o Custo da
arredondamento

R~o s~ o

0,0200%

0,46

0,0072%

0,17
0,05
68

o 03%
Perc entuais
0,42%
0,03%
0,04%
0,01%
4,78%
5,29%
Perc entuais
8,33%
2,78%
0,28%
0,10%
1,66%
0,83%
0,00%
13,98%
5,00%

TOTAL:

28 3,1 0
VALORES

o
VALO RES

10,51
0,84
1,00
0,36
119,64
0,04
132, 39
VALORES
208,58
69,58
7,01
2,50
41,55
20,77
350,00
125,23
(0,12
475,11

18,99%

QUA DRO RESU MO · MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

M DULO 4 ENCARGOS T RABALHISTAS
PREVIDENCIARIO E FGTS
13' SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISAO RESCISAO
CUSTO DE REPOSIÇAO DO PROFISSIONAL AUSENTE

35,7800 %
11 31 05%
0,0272%

5,2879%
18 9864%
71,3920%

TOTAL:

895,57
283,10
0,68
132,39
475,11
1.786, 85
R$ 5.299,50

TOTAL1 M DULOS: 1+2+3+4
MÓDULO 5 · CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E L UCRO
5
A
B

c
B.1
B.2
B.3
B.4

Taxa de Adm inistração Custo s indiretos
LUCRO
TRIBUTOS
PIS
COFI NS
Tributos Municipais ISS
CPRB(Contribuição Previdenciari a sobre Rece ita Bruta)- Lei 12.844 de 2013, Art. 7° inciso IV, alterada pela Lei
13.161 de 20 15 Art. 7'-A.
Subtota l

Perce ntuais
1,70%
1,38%
1425%
1,65%
7,60%
5,00%

VALORES
90,09
73,30
907,83
105,12
484,17
318,54

0,00 %

"\

c

.J

\

~

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 + LU CRO)

15,95%
Qu antidade

(ca teg oria profi ssion al)
1 POSTO

1

1.071,22
VALORES
6.370,72

Empresa REA L JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI
C NPJ 08.247.960/0001-62
Data Propos ta 0610712018

COMPOSIÇÃO DE CUSTO
CCT

CCT DF0001/2018 SEAC-DF X SINDSERVIÇOS-DF

CATEGORIA

Servente tipo 1 -07 às 11 hrs/12 às 16 hrs- Sáb 8 às 12 hrs
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃ O DA REMUNERAÇÃ O:

Percent uais

VALOR PROPOSTA
1.156,09

Salári o Base
Adicional Notu rno
Ad icional de Insalubri dade SM (g rau méd io
Adicional Ho ras Extras
Ad icional Notu rno Sobre Horas Extras
Súmula 444 TST

190 80

TOTA L DA REMUNERAÇÃ O

R$1.346,89

MODULO 2 - BENEFICIOS MENSAIS E DIA RIOS
Auxilio Transporte ({5+2,50)x 26 di as- 6%) (Decreto n' 37.940120 16 - GDF)

190,63

Auxili o Alimentação (C láusula 13' CCT )

819,00

Cesta Básica
9,90

Ass istê ncia Odontolóqica (C láusul a 17')
Assistê ncia Médica (Cla usul a 15' CCT)

1,50

Seg uro de Vida em Grupo/Auxílio Funeral (C lausu la 16' CCT)
TOTAL DO S BENEFICIOS MENSA IS E DIÁ RIOS

1.021,03

MODULO 3- INSUMOS DIVERSOS

Insumos Diversos
Uniformes

39,68

Materiais e Insumos
27,35

Dep reciação de Equipamentos
Comun icação {Rádio e etc)
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:

67,03

MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVtDENCIARIO E FGTS

Percentuais
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%

INSS art. 22 inciso I Lei n' 8.212/91
SESI ou SESC art. 30 , Lei n' 8.036/90 e art. 1' . Lei 8.1 54/90
SEN AI ou SENAC Decreto n' 2.318/86
INCRA art. 1' I Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89
Salário Educação art. 3', inciso I, Decreto n' 87.043/62
FGT S (Lei Comple mentar n' 11 0/01 e art. 30, Lei n' 8.036/90)
Risco de Acidente do Traba lho/RAT/INSS RAT 3% x FAP 1,0214
SEBRAE (§ 3', art. 8', Lei 8.029/90, alterada pela Lei n' 8. 154/90
arredondamento

VALORES
269 38
20,20
13,47
2,69
33,67
107,75
26,67
8,06

1,98%
0,60%
TOTAL :

4.213' SALARIO
13' Salário
Subtotal

Inc id ê ncia do 4.1. s ob re o 13° s al ário

35,76%
Perc entuais
8,33%
8,33%
2,98%

461,91
VALORES
112,20
40,14

arredondam ent o

TOTAL:
4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afasta mento maternid ade
Incidência do 4.1. sobre afasta ment o mat ern idade
arredondamento
TOTAL :
4.4. PROVISAO Pl RESCISAO

Aviso Prévio Indenizado a rt. 7', XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT 2
Incidência de FGTS so bre o avis o prévio Indenizad o
Aviso Prévio Trabalhado art. 7°, inciso XXI , CF e 477, 487 e 491 CLT
Incidência do 4.1. sobre o Avis o Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contri buição Social dos Av isos Prévios Traba lhado e Ind en izado
arredondament o
TOTAL:
4.5. CUSTO DE REPOSIÇAO DO PRO FISSIONAL AUSENTE
Férias
Adicional de Férias
Auxfl io doença arts. 59 a 64, Lei 8.213/91 , art. 18, Lei n' 8.212/91 e art. 476, CLT
Li cença patern idade art. 7', inciso X IX , CF e 1O, § 1' CLT
Faltas leqaís art. 473 e 83, CLT
Acidente de Trabalho arts. 19 a 23, Le i 8.2 13/9 1, art. 473, CLT e Le i n' 6.367/76
Outros

11,31%
Perc entuais
0, 0200%
0,0072%

0,03%
Percentuais
0,42%
0,03%
0,04%
0,01%
4,78%
5,29%
Perc entuais
8,33%
2,78%
0,28%
0,10%
1,66%
0,83%
0,00%
13,98%
5,00%

152,34
VA LORES
0,23
0,08
0,06
0,37
VA LORE S
5,66
0,45
0,54
0, 19
64,38
o 02
71,24
VALORES
112,24
37,44
3,77
1,35
22,36
11,16

TOTAL:

18,99%

188,34
67,39
0,06
255,67

TOTAL:

35 7800 %
11 31 05%
0272%
5 2879%
18 98 64%
71 3920%

481 ,91
152 34
37
71 24
255,67
961,53

Subtota l

Incidência do 4.1. s obre o Cu sto da Reposiçã o
arredondament o
QUADRO RESUMO· MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

M DULO 4 ENCARGOS TRABALHISTAS
PREVIDENC IARIO E FGTS
13' SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISAO RESCISAO
CUSTO DE REPOSIÇAO DO PROFISSIONAL AUSENTE

o

o

R$ 3.396 48

TOTAL1 MODU LOS: 1+2+3+4
MÓDULO 5 ·CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E L UCRO
5
A
B

c
B.1
B.2
B.3
B.4

Taxa d e Administraç ão Custos Indiretos
LUCRO
TRIBUTOS
PIS
COFINS
Tri butos Municipa is ISS
CPRB(Co ntri buição Previdenciaria sobre Receita Bruta) - Lei 12.844 de 2013, Art . 7' inciso IV, alterada pe la Lei
13. 161 de20 15Art. 7'-A.
Subto tal

Percent uais
1,14%
1,04%
14,25%
1,65%
7,60%
5,00%

VALORES
38,72
35,38
576,7 5
66,78
307,60
202,37

0,00 %

c
0,01

Quantidade

(categ oria profissio nal)
1 POSTO

650,85

15,39%

VALOR TOTAL (S UBTOTAL MÓDULO 5 + LUCRO)

1

VALORES
4.047,33

Empresa REALJ G SERVIÇOS GERA IS EIRELI
CN PJ 08.247.960/0001-62
Data P roposta 06/07/2018

COMPOSIÇÃO DE CUSTO
CCT

CCT DF0001/2018 SEAC-DF X SINDSERVIÇOS-DF

CATEGORIA

Servente tipo 2 -11 às 15 hrs/16 às 20 hrs- Sáb 8 às 12 hrs
Percentuais

MÓDULO 1 -COMPOSIÇÃO DA RE MUNERAÇÃO:

VALOR PROPOSTA
1.156.09

Salário Base
Adicional Noturno
Adicional de Insalubridade SM (grau médio
Adicional Horas Extras
Ad icional Noturno Sobre Horas Extras
Súmula 444 TST

190 80

TOTA L DA REMUNERACÃO

R$ 1.346,89

MODULO 2 - BENEFICIOS MENSAIS E DIA RIO S
Auxi lio Transporte ((5+2.50)x 26 dias- 6%) (Decreto n' 37.940/20 16- GDF)

190,63

Auxi lio Alimentação (Cláusula 13' CCT )

819,00

Cesta Básica
Assistência Odontológica (Cláusula 17')
Ass istência Médica (C láusu la 15' CCT )

9,90
1,50

Seguro de Vida em Gru po/Auxilio Funeral (Cláusula 16' CCT)
TOTAL DOS BENEFICIOS MENSA IS E DIÁ RIOS

1.021,03

MODULO 3- INSU MOS DIVE RSOS
In sumos D iversos
39,68

Uniformes
Materiais e Insumos

27,35

Depreciação de Equipamentos
Comunicação (Rádio e etc)

67,03

TOTAL DE INSU MOS DIV ERSOS :
MODULO 4 - EN CARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS

Perc entuais
20 00%
1,50%
1,00%
0.20%
2.50%
8,00%
1,98%
0.60%

INSS art. 22 inciso I Lei n' 8.212/91
SESI ou SESC art. 30. Lei n' 8.036/90 e art. 1', Lei 8.154/90
SENAI ou SENAC Decreto n' 2.318/86
IN CRA art. 1' I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89
Salário Educação art . 3°, inciso I, Decreto n° 87.043/82
FGTS (Lei Co mplementar n' 110/01 e art. 30. Lei n' 8.036/90)
Risco de Acidente do Traba lho/RAT/INSS RAT 3% x FAP 1,0214
SEBRAE(§ 3'. art. 8', Lei 8.029/90, alterada pela Lei n' 8.154/90
arredondamento
TOTAL:
4.2 13' SALARIO

VALO RES
269.38
20.20
13,47
2.69
33.67
107,75
26,67
8.08
481,91

35,78%

Percent uais
13' Salário

VA LORES

8.33%
8 33%
2,98%

112.20

Subtotal

TOTAL :

1131%

152,34

Inci d ênc ia do 4.1. sobre o 13° sa lá rio
arredondamento
4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE

Percentuais
Afastamento maternidade
Incidênci a do 4.1. s ob ro af asta ment o m atern id ad e
arredondament o

40.14

VALORES
0.23
0,08
o 06
37

0,0200%
0,0072%
TOTAL :

4.4. PROVISAO P\ RESCISAO

o

0,03%

Percentuais
Aviso Prévio Indenizado art. 7' XXI CF e 477, 487 e 491 CLT 2
Inci dência de FGTS sobre o avi so prévi o Indenizado
Aviso Prévio Traba lhado art. 7' inciso XXI. CF e 477, 487 e 491 CLT
Incid ência do 4.1. s o bre o Avi so Prév io T rabalhado
Multa do FGTS e da Contribuição Social dos Avisos Prévios Trabalhado e Indenizado
arredondament o

VA LORES

0,42%
0.03%
0,04%
0,0 1%
4,78%
TOTAL :

4.5. CUSTO DE REPOSIÇAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias
Adicional de Férias
Auxilio doenca arts. 59 a 64, Lei 8.2 13/91, art. 18, Lei n• 8.212/91 e art. 476, CLT
Licença paternidade art. 7', inciso X IX. CF e 1O, § 1' CLT
Faltas legais art. 473 e 83. CLT
Acidente de Trabalho arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473. CLT e Lei n' 6.367f76
Outros

Su btota l

5,29%
Perc entua is

5,66
045
0,54
19
64.38
0,02
71,24

o

VA LO RES

8,33%
2,78%
0,28%
0,10%
1,66%
0,83%
0.00%

112.24
37,44
3.77
1,35
22.36
11.18

13,98%

TOTAL:

18,99%

188,34
67.39
06
255,67

TOTAL:

35 7800%
11,31 05%
0272%
5 2879 %
18 9864%
71 3920%

481,91
152 34
37
71 24
255 67
961 53

Inc idênci a do 4.1. s obre o Custo d a Reposicão

5,00%

o

arredondamento
QUA DRO RESU MO- MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABAL HISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MODU L0 4 ENCARGOS TRABALHISTAS
PREVIDENCIARIO E FGTS
13' SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISAO RESCISAO
CUSTO DE REPOSICÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

o

TOTAL1 MODULOS: 1+2+3+4

o

R$ 3.396 48

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B

c
B.1
B.2
B.3
B.4

Taxa d e Adm ini stração Cu stos indiretos
LUCRO
TRIBUTOS
PIS
COFINS
Tributos Municipais ISS
CPRB(Contribuição Previdencia ria sobre Receita Bruta)- Lei 12.844 de 2013, Art. ?D inciso IV, alterada pela Lei
13.161 de2015Art. 7'-A.
Su bto ta l

Percent uais
1,14%
1,04%

14 25%
1,65%
7,60%
5,00%

VA LORES
38 72
35,38
576,75
66,78
307 60
202,37

0,00%

c
0, 01

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 +LUCRO)

Quantidade

(cateaorla orofissionall
1 POSTO

650,85

15,39%

1

VALORES
4.047 ,33

Empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI
CN PJ 08.24 7.960/0001-62
Data Pro posta 06/07/2018

COMPOSIÇÃO DE CUSTO
CCT

CCT DF0001/2018 SEAC-DF X SINDSERVIÇOS-DF

CATEGORIA

Servente tipo 3 -13 às 17 hrs/18 às 22 hrs- Sáb 8 às 12 hrs
Perce ntuais

MÓDUL O 1 -COMPOSIÇÃ O DA RE MUNERAÇ ÃO:

VALOR PROPOSTA
1.156,09

Salário Base
Ad iciona l Noturn o
Ad icional de Insalubridade SM (qrau méd io
Ad iciona l Ho ras Extras
Ad iciona l Noturn o Sobre Horas Extras
Súmula 444 TST

190 80

R$1.346,89

TOTA L DA REMUNERA Ã O
MODULO 2 - BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
Auxili o Transporte ((5+2,50)x 26 dias- 6%) (Decreto n' 37.940/2016- G DF)

190,63

Auxilio Alimentação (C láusul a 13' CCT)

819,00

Cesta Básica
9,90

Assistência Odontológ ica (C láusul a 17')
Assistência Médica (C láusul a 15' CCT)

1,50

Sequro de Vida em Gru po/Auxilio Funeral (Cláusul a 16' CCT)

1.021, 03

TOTA L DOS BENEFICIOS MENSA IS E DIÁ RIOS
MODU LO 3-INSU MOS DIVERSOS

Insumos Diversos
39,68

Uni formes
Materiais e Insumos

27,35

Depreciação de Eq uipame ntos
Comunicação (Rád io e etc)
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:

67,03

MODULO 4 - ENCARGO S SOCIAIS E TRAB A LHISTAS
4.1 .PREVIDENCIARIO E FGTS

Percentuais
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%

INSS art. 22 inciso I Lei n' 8.2 12/91
SESI ou SESC art. 30, Lei n' 8.036/90 e art. 1' Lei 8.1 54/90
SENAI ou SENAC Decreto n' 2.3 18/86
INCRA art. 1' I. Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89
Salário Educação art. 3', in ciso I. Decreto n' 87.043/82
FGTS Lei Complementa r n' 11 0/01 e art. 30, Lei n' 8.036/90
Risco de Acidente do Traba lho/RAT/INSS ( RAT 3% x FAP 1,0214)
SEBRAE (§ 3', art. 8', Lei 8.029/90, alterada pela Lei n' 8. 154/90
arredondame nto

VALORES
269 38
20,20
13,47
2,69
33,67
107,75
26,67
8,08

1,98%
0,60%
TOTAL :

4.2 13' SALARIO
13' Salári o
Subtota l

Inci dência do 4.1. s obre o 13° s alá rio

35,78%
Percent uais
8,33%
8,33%
2,98%

481,91
VALORES
112,20
40,14

arredondamento
TOTAL:
4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incid ênc ia do 4.1. sobre af astam ent o mate rnid ade
arredondamento
TOTAL :
4.4. PROVISAO Pl RESCISAO
Aviso Prévio Indenizado art. 7', XXI, CF e 477, 48 7 e 49 1, CLT 2
Incid ência d e FGTS s ob re o aviso p rév io Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado art. 7°, inc iso XX I, C F e 477, 487 e 491, CLT
Inci d ên c ia d o 4.1. sob re o Aviso Prévio Traba lh ado
Multa do FGTS e da Co ntribuicão Social dos Avisos Prévios Traba lhado e Indenizado
arredondamento
TOTAL:
4.5. CUSTO DE REPOSIÇAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias
Ad icional de Féri as
Auxíl io doe nça arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei n' 8.212/91 e art. 476, CLT
Li cenca paternid ade art. 7', inciso X IX, CF e 10, & 1' CLT
Faltas legais art . 473 e 83 CLT
Acidente de Traba lh o arts. 19 a 23, Lei 8.2 13/91, art . 473 , CLT e Lei n' 6.367/76
Outros

11,31%
Perc entuais
0,0200%
0,0072%

o 03%
Perce ntuais
0.42%
0,03%
0,04%
0,01%
4,78%
5,29%
Percentuais
8,33%
2,78%
0,28%
0,10%
1,66%
0,83%
0,00%
13 98%
5,00%

152,34
VALORES
0,23
0,08
0,06
0,37
VALORES
5,66
0,45
0,54
0, 19
64,38
o 02
71,24
VALORES
112,24
37,44
3,77
1,35
22,36
11,18

TOTAL:

18,99%

188,34
67,39
06
255,67

TOTAL:

35 7800 %
11,3105%
0272%
5 2879%
18 9864%
71 3920%

481,91
152 34
0,37
71 24
255 67
961 53

Subl ola l
Incid ência do 4.1. sobre o Cust o d a Rep osi ção
arredond am ento

o

QUADRO RESU MO- MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1 .
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

M DUL04 ENCARGOS TRABALHISTAS
PREVIDENC IARIO E FGTS
13' SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS
AFASTAMENTO MATERN IDADE
PROVISAO RESCISAO
CUST O DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL A USENTE

o

TOTAL1 MODULOS: 1 +2+3+4

R$ 3.396 48

MÓDULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B

c
B.1
B.2
B.3
B.4

Taxa de Adm in ist racão Custos in diretos
LUCRO
TRIBUTOS
PI S
COFINS
Tributos Municipa is ISS
CPRB(Contribu ição Previdencia ria sobre Receita Bruta)- Lei 12.844 de 2013, Art. 7' inciso IV , alte rada pela Lei
13.161 de 2015 Art. 7'-A.
Sub tota l

Perce ntuais
1,14%
1,04%
1425%
1,65%
7,60%
5,00%

VA LORES
38,72
35,38
576,75
66,78
307 60
202,37

0,00%

c
0, 01

--

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 +LUCRO)

Quantidade

(categoria profissional)

1 POSTO

650,85

15,39%

1

VALORES

4.047,33

·,

Empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS E IRELI
CNPJ 08.247. 960/0001-62
Data Proposta 06/07/2018
PROPOSTA EMPRESA
ITEM

1
2
3
4

POSTO DE TRABALHO
Encarregado 8 às 12 hrs/14 às 18 hrs - Sáb 8 às
Servente tipo 1 07 às 11 hrs/12 às 16 hrs- Sáb 8 às
Servente tipo 2 11 às 15 hrs/16 às 20 hrs- Sáb 8 às
Servente tipo 3 13 às 17 hrs/18 às 22 hrs- Sáb 8 às
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

QTDE

PREÇO TOTAL MENSAL

1

R$

2

R$

1

R$

1

R$

4.047,33

R$

4.047,33

R$

22.560,04

R$

270.720,48

5

6.370,72

R$

6.370,72

4.047,33

R$

8.094,66

4.047,33

R$

4.047,33

Empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI
CNPJ 08.247.960/0001-62
Data Proposta 06/07/2018
RESUMODGBM

Item

CATEGORIAS

QTOEATUAL

Férias (4.5) + 113
(adicional) (4.5)

13° sa/ârio (4.2)

lncidêncía do
4.1.(Mod. 4)
sob (férias+

1J-+ 113}
1

2
3
4

Encarregado8 às 12 hrs/14 às 16 hrs- Sáb 8 às 12 hrs

Servente tipo 1 07 às 11 hrs/12 à s 16 hrs- Sáb 8 às 12 hrs
Servente tipo 2 11 ás 15 hrs/16 à s 20 hrs- Sáb 8 às 12 hrs
Servente tipo 3 13 às 17 hrs/18 ã s 22 hrs- Sáb 8 às 12 hrs
TOTAL MENSAL

TOTAL ANUAL

?\
"~

~~

Multa do FGTS
e da
Contribuição
Social (4.4)

TaxaAdm.
(Mod.5)

Lucro (Mod.
5)

VALOR
UNfTÁR/0

1

R$

278.0S

R$

208,50

R$

174,10

RS

119,64

R$

13,27

R$

10,98

R$

2

RS

149,64

R$

112,20

R$

93,69

R$

64,38

R$

4,79

R$

4,42

R$

429,12

1

R$

149,64

R$

112,20

R$

93,69

R$

64,38

RS

4,79

R$

4,42

R$

429,12

1

R$

149,64

R$

112,20

R$

93,69

R$

64,38

R$

4,79

R$

4,42

R$

429,12

5

R$

876,63
10.519,58

R$
R$

657,30
7.887,60

R$

548,86
6.586,32

R$

377,16 R$
32.41
RS
4.525,92 _f!_$_ª-ªª·~ _RS

28,66
343,92

R$

R$

R$

804,56

R$ 2.521,02
R$ 30.252,29

