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SERVIÇO DE PLANE.JAMENTO E CONTROLE

SENADO FEDERAL
CONTRATO No

2 01 9

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a
empresa ENTHERM ENGENHARIA DE
SISTEMAS TERMO MECÂNICOS LTDA, para
a prestação de serviços contínuos e sob demanda
referentes à operação e manutenção preventiva,
corretiva
e preditiva
dos sistemas
e
equipamentos de ar-condicionado, exaustão e
ventilação do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal e das Residências Oficiais, com
serviços contínuos de tratamento químico dos
sistemas de águas de condensação e gelada e
suprimento de insumos necessários à execução
dos serviços, com a disponibilização de mão de
obra qualificada, durante 36 (trinta e seis) meses
consecutivos.

A UNIÃO, po r intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATAN TE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
no 00.530. 27<J/000 1-15 , neste ato representado pela sua Diretora-Geral, I LA NA TROMBKA, e
a empresa ENT HERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS LTDA, com
sede no SAAN Quadra OI , Lote 605, CEP: 70.632-100, telefone n° (6 1) 3233-0701, CNPJ-MF
n° 00.681.8S 2/000 1-06, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
FRANCISCO AIRTON DE ANDRADE, C!. 2.652.059-87, expedida pela SSP/DF, CPF
n° 493.691 ." 68-87, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO no 113/2018, homologado pela Senhora Diretora-Geral , documento digital
n° 00 I 00.1 578 13/2018-80 do Processo n.0 00200.006886/2017-03, incorporando o edital e a
proposta aprt'sentada pela CONTRATADA, docull{ento digital n° 00 I 00. 155183/2018-17, a este
instrumento. c sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 , e
da Política de Co ntratações do Senado Federal. Anexo V da Resolução n° 13 de 2018 e do Ato
da Diretori a--(le raln° 9 de 20 15, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente in strumento tem por objeto a prestação de serviços contínuos e sob demanda
referentes :'! operação e manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas e
equipamentos de ar-condicionado, exaustão e ventilação do Complexo Arquitetônico do
Senado Fedl'ral e das Residências Oficiais, com serviços contínuos de tratamento químico
dos sistemas de águas de condensação e gelada e suprimento de insumos necessários à
execução dos serviços, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 36
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(trinta e seis) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste
contrato, do edital e seus anexos, que integram este contrato para todos os fins.

CLÁUSU LA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigaçõ es da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:

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;

li-

apre se ntar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;

III-

efetua1· 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;

Vrespo nsabilizar-se pela direção técnica e a execução dos serviços descritos neste
contrato, no edital e seus anexos, cabendo ao SENADO apenas a função de ze lar pelo
cumprimento deste contrato segundo os ditames legais e da boa técnica. A existência de
fiscalização pelo CONTRATANTE, portanto, não diminui nem atenua a responsabilidade da
CONTRATA DA pela execução de qualquer serviço;

VI - executar, às suas expensas, os serviços necessários à completa e perfeita execução do
objeto desta co ntratação , não sendo admitidas alegações por parte da CONTRATADA de
desconhecim <:.' nto ou omissões;
VII- cump rir plenamente as disposições e especificações contidas neste contrato, no edital e
seus anexo s. que serão parte integrante deste contrato, sob pena de aplicação de penalidades
contratuais ;
VIII- zelar pelo patrimônio público, acionando a FISCALIZAÇÃO quando observar a
possibilidad <:.' de risco de danos ao patrimônio ;

IX- ze lar pe la saúde de todos que transitam pelo SENADO, acionando a FISCALIZAÇÃO
quando obse rvar a possibilidade de risco à saúde de qualquer pessoa que esteja nas
dependências do SENADO;
Xdesignar, por escrito, preposto para representar a CONTRATADA na execução deste
contrato, indic a ndo números de telefone e endereços de correio eletrônico para contato, no
prazo máximo de lO (dez) dias úteis contados da assinatura do Contrato;
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XI -

solicita r autorização para prestar serviços objeto desta contratação fora do Expediente
Regular do SENA DO (período noturno, finais de semana e feriados, conforme definição
presente no Subanexo B do Anexo 2 do edital), com ao menos 72 (setenta e duas) horas de
antecedência . à FISCALIZAÇÃO.
a) Deverá se r· informado se haverá interrupção no fornecimento das infraestruturas oferecidas
pelos sistemas hidráulico, sanitário, elétrico, de redes de dados, de prevenção e combate a
incêndio e p;1nico, de condicionamento de ar e exaustão;

XII- obedece r rigorosamente às normas internas do SENADO relativas à segurança física e
higiene do trabalho, bem como qualquer outra que discipline as atividades internas do
SENADO;
XIII- providenciar. às próprias custas, a execução de sinalização (placas, cavaletes, faixas,
tapumes) ne cessária para informar sobre:
a) Transtorn os da execução da manutenção; e
b) Rotas altemativas de trânsito dos servidores para evitar áreas de maior risco de acidentes.

XIV- respo nsabi lizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou deficiência de
sinalização du rante a execução dos serviços;
XV- tom a r todas as providências necessári as para a manutenção da estética nos locais que
sofrerão inte rve nções;

XVI- manter o local dos serviços permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades
causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à limpeza grossa quanto à fina logo após
o término de quaisquer trabalhos ;
XVII- depos itar lixo proveniente de manutenção na lixeira do edifício em que serão executados
os serviços nu em outro local indicado pela FISCALIZAÇÃO;
XVIII-

remover detritos resultantes dos serviços, que deverão ser devidamente
aco ndicionados, transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou
descarte, de :1cordo com as normas aplicáveis;

XIX- manter as áreas próximas aos mobiliários e equipamentos do SENADO devidamente
protegidas e limpas de sujidades ocasionadas pelo trânsito de operários e pelo serviço;
XX- protefie r paredes, pisos, pottas, móveis e objetos das áreas próximas à manutenção ,
utilizando lo nas ou outros materiais adequados, se necessário;
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XXI- recolucar, nos respectivos lugares, móveis e equipamentos quando removidos para a
execução do s serviços;
XXII -determinar ferramentas, equipamentos e materiais necessários a serem mantidos sob sua
responsabi I idade no SENADO, de forma a garantir a execução das atividades previstas neste
contrato, no edital e seus anexos;
XXIIIretirar do SENADO todas as ferramentas, equipamentos e materiais de sua
propriedad e de ntro do prazo de 7 (sete) dias corridos após o término da vigência deste contrato;
XXIVmanter equipes capazes de executar, de modo eficiente e no mínimo, todas as
tarefas descr·it as no Subanexo B do Anexo 2 do ed ital ;

XXV- providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação da
FISCALIZA Ç ÃO, recursos técnicos mais experientes ou qualificados para sanar quaisquer
dúvidas técni cas que não forem esc larecidas pelas equipes disponíveis no SENADO;

XXVIcomunicaç õ c'~

criar um endereço eletrônico (e-m ail) específico para recebimento e envio de
oficiais, em até 5 (cinco) dias corridos após o início dos serviços.

a) A escolhn do(s) provedor(es) do serviço será de responsabilidade única e exclusiva da
CONTRATA DA, não se admitindo como justificativa para ausência de resposta à
FlSCALIZ AÇ ÃO a inoperância do serviço de correio eletrônico.

XXVIIfornecer ao gestor deste contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos
da data de in íc io do serviços:
a) Relação nnmi nal de todos os profissionais que terão acesso ao SENADO, impressa em mídia
digital (arqui vo digital no formato CSV), com as respectivas categorias, endereços e telefones
residenciai s e celular, horário de expediente e local de lotação, número do RG , data de
expedição do RG e número do CPF, reapresentando o arquivo com as devidas modificações
que venham <l ocorrer durante a execução contratual;
b) " Curriculum vitae" de todos os profissionais com toda a documentação comprobatória da
especiali zac;;\o e formação técnica de cada funcionário da equipe em formato digital (PDF); e

c) documentos necessários à expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um dos
empregados prestadores de serviços no SENADO.

XXVIIIfornecer previamente ao SENADO relação dos seus veículos que poderão ter
acesso ao S ENADO, para registro e autorização de entrada pela Secretaria de Polícia
Legislativa. informando os respectivos dados de identificação (marca, modelo, cor, placa);
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XXIXsubstituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com
relação ao substituído, nos seguintes casos:
a) falta j ust'i I~ cada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem previa
autorização, no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, a contar da comunicação da ausência;
b) gozo de férias e licenças, para os funcionários plantonistas e para os funcionários dos cargos
de Outeiro, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Almoxarifado. Não será necessária
substituição dos demais funcionários ;
c) solicitação do gestor do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;
d) autom ati ca mente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências:
e) quando não possuir a qualificação mínima exigida;
f) caso seja detectada a incapacidade técnica do profissional para a execução das atividades
inerentes às suas atribuições;
g) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados prejudiciais, insatisfatórios e/ou
inconvenient es ao SENADO, devidamente justificado.

XXX- manter disciplina nos locais dos serviços e retirar e substituir, imediatamente, o
empregado cum conduta inconveniente;
XXXI-

responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
e das orientações de segurança determinadas pelo SENADO, e instruindo-os
quanto à preH'nção de incêndios nas áreas do SENADO;
disciplinare~

XXXIIassumir toda a responsabilidade no que se refere a seus empregados, inclusive
pelo fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas,
isentando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;
XXXIIImanter seus funcionários devidamente uniformizados conforme as normas
vigentes no SENADO e determinações presentes no Subanexo 8 do Anexo 2 do edital. Na
uniformi zaçào dos funcionários deve existir especial atenção à segurança, higiene e
apresentação pessoal;
XXXIVfornecer aos funcionários uniformes, calçados e equipamentos de proteção
individual , obedecendo ao disposto nas normas de segurança do trabalho e ao estabelecido no
Subanexo B do Anexo 2 do edital;
XXXVprover suas equipes técnicas com todo o ferramenta! , Equipamentos de Proteção
Individual ( I~. PI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) necessários à perfeita execução
dos serviços:
XXXVIdeterminar que seus funcionários utilizem todos os equipamentos (EPI e EPC)
exigidos por regramento oficial, federal ou local, que disponha sobre proteção ao trabalhador
contra acident es do trabalho, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18 ;
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XXXVIIaco mpanhar direta e continuamente suas equipes de trabalho e fazer cumprir a
determinação de uso obrigatório dos EPis e EPCs, sujeitando-se à aplicação de penalidades
contratuai s e111 caso de não observância;
XXXVIII - manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás fornecidos
pela Polícia Legislativa do SENADO, providenciando a documentação necessária, bem como
fotografia rec e nte;
XXXIX-

responsabilizar-se pela qualificação do pessoal que prestará os serviços;

XL- promover as adequações necessárias nos espaços do SENADO cedidos à empresa para
desempenhar suas atividades, de modo a obter um ambiente funcional, seguro, limpo,
confortável e ordenado para seus funcionários;
XLI- complementar ou refazer em até 7 (sete) dias corridos, sem ônus ao SENADO e sem
prejuízo das penalidades contratuais aplicáveis, os serviços recusados pela FISCALIZAÇÃO,
em razão de desatendimento ao disposto neste contrato, no edital e seus anexos, em normas
técnicas ou doc umentos contratuais e correlatos, e com o bom padrão de acabamento e
qualidade;
XLII- substituir em até 7 (sete) dias corridos, sem ônus ao SENADO e sem prejuízo das
penalidades contratuais aplicáveis, os materiais recusados pela FISCALIZAÇÃO, em razão de
desatendim e nto ao disposto neste contrato, no edital e seus anexos, em normas técnicas ou
documentos co ntratuais e correlatos, e com o bom padrão de acabamento e qualidade;
XLIIIfornecer à FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos da
data de iníci o dos serviços, o PMOC- Plano de Manutenção, Operação e Controle;
XLIVfornecer à FISCALIZAÇÃO, no prazo máxi mo de até 15 (quinze) dias corridos
após a data ele início dos serviços, o Plano de Execução e Controle de Tratamento Químico de
Água Gelada e Condensada;
XLV- comunicar à Fiscalização, no prazo maxm1o de 30 (trinta) minutos a partir da
constatação elo fato, todas as ocorrências extraordinárias ou anormais verificadas na execução
dos serviços, relatando-as no Sistema de Gerenciamento de Manutenção, com os dados e
circunstânci C1s julgados necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos;
XLVIcomunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais veriticadas na
execução dos se rviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os dados e as circunstâncias
julgados necessá rios ao relato e ao esclarecimento dos fatos ;
XLVIIefetuar o pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 22, 12 (vinte e dois
reais e do ze ce ntavos) por dia trabalhado, conforme fixado por decisão da Comissão Diretora
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na 14" Reuni ão de 2011, de 20/12/2011, ou o valor estabelecido em Convenção Coletiva de
Trabalho vinculada à proposta da CONTRATADA, caso seja superior àquele, antecipadamente
ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção
Coletiva de T 1·abalho aplicável;

XLVIII fornecer transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para
atender os di~l s de trabalho, antecipadamente ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto
em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável;

XLIXefetuar o pagamento do salário dos profissionais alocados até o 5° dia útil do mês
subsequente fl realização dos serviços;
Lefet 11;1r. se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os me ios de utili zação do " BANCO DE HORAS", de acordo com o que tiver
previsto no ite m C.l.4 do Subanexo 8 do Anexo 2 do edital, no Acordo ou Convenção Coletiva
de Trabalh o vincu lada à proposta da CONTRATADA e em conformidade com o art. 59 do
Decreto-Lei no 5.452/43;
LIreg istrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos
postos de tra balho 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.
a)
Os L'rnpregados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item
anterior, no lllínimo, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, e, se for o caso,
os interval os intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o
cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.
b)
A in stalação do sistema de controle de frequência não exime a CONTRATADA da
responsabi Iid ade pelo acompanhamento e pelo contro le dos profissionais alocados na prestação
dos serviços.
c)
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto em até
30 (trinta) di as corridos, a partir do início da prestação dos serviços, em local a ser acordado
com o gesto r do contrato, conforme o disposto no item C.4 do Subanexo 8 do Anexo 2 do
edital.
LII- - se lec ionar, treinar e reciclar os profissionais que irão prestar o serviço objeto deste
contrato;
LIII- aloc ar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados,
de acordo co rn as especificações técnicas (Subanexo C do Anexo 2 do edital);

LIV- obse rva r a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à JXOposta da CONTRATADA, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho,
inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida;
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L V-

mant er disciplina nos locais dos serviços e retirar o profi ssional com conduta
insatisfatóri a e/ou inconveniente, quando devidamente justificado;

LVI- respon sabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
LVII- fonwL· er ao gestor do contrato todas as inform ações por este so licitadas, no prazo de 05
(cinco) dias t.1te is;

apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação:
Rel:lção dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto
a)
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)
CanL· ira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsávei s técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela CONTI\1\ TA DA; e
c)
Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços.
LVIII -

LIX- entre~ar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, qu ando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de
Cadastro de l~· o rnecedores- SICAF:
a)
Certid ão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da Uni ão (C' ND);

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)

Certi dào Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT.

entre _l'.a r, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos :
Extra to da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;
b)
Cópi a da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o SENADO;
c)
Cópi o dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ;l inda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários ;
d)
Cornprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transpo11e, valealimentação. entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo
coletivo de traba lho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado; c
LXa)
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e)
Colllprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exi g iclllS por lei ou pelo contrato.

LXI- 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:
Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço,
a)
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b)
Guin s de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contmtuais ;
c)
Ex rrntos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado di s pensado; e
d)
Exn rnes médicos demissionais dos empregados dispensados.
LXII- aprese ntar, sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA,
os documentos elencados no inciso XXI;
LXIII entregar o modelo de autorização constante no Anexo 13 do edital assinado, por
ocasião da n:-- s inaturn do contrato; e
LXIVprovidenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e movimentação
do DGBM , em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação do
SENADO ;
LXV- viabili zar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
os meios necessários para :
a)
o aCL':--so de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdênci a Social, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal do Brasil , com o objetivo
de verific ar 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
fiscalizaçã o .
LXVIApós autorização do Senado, selecionar. entre as indicadas em relação nominal
a ser obtida lk Conveniada do SENADO, o número necessário de trabalhadoras que atenda ao
quantitativ o previsto no parágrafo sétimo desta cláusula.
a) A CONTRATADA deverá formalizar, junto à Conveniada, a solicitação de fornecimento da
relação nom ina! das mulheres em estado de vulnerabilidade, que atendam aos requisitos
mínimos ex igidos neste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após autorização do
SENADO.
b) A seleç~ o deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da relação
nominal mencionada.
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c) A CONTRATADA ficará liberada desta obrigação, caso a Conveniada do SENADO não
apresente a r~:: lação nominal no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da formalização prevista na
letra 'a'.
d) A Co nveniada emitirá declaração de que a CONTRATADA realizou processo seletivo para
o qual foram co nvidadas todas as mulheres constantes na relação, bem como informará a
quantidade de mulheres contratadas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do término
do prazo prev isto na letra "b" acima.
LXVIIres ponsabilizar-se pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em
face de alte ração superveniente de ACT/CCT vinculada a proposta da CONTRATADA em
decorrência de decisão judicial ou de fato que afete o seu enquadramento sindical ou a sua
vinculação a instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por
órgão de cla:-,se de sua categoria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A prev isão de materiais necessários, assim como a lista mínima
de ferramenta s e instrumentos para a operação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas
e equipamentos de ar-condicionado, exaustão e ventilação do Complexo Arquitetônico do
SENADO e das Residências Ofici ais consta do Anexo 2 do edital e seus respectivos Subanexos.
I - A CONTRATADA não poderá deixar de executar nenhum serviço contratado por alegação
de falta de f~::r ram e nt a ou instrumento de trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá apresentar os Responsáveis
Técnicos pelos serv iços técnicos, com a emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica
(ART) no conselho profissional responsável , em particular quanto à execução da operação e
manutenção dos sistemas de climatização, do controle e tratamento químico das águas e da
segurança dll trabalho:

I - Para o Supervisor Técnico - Ar-Condicionado, execução dos serv1ços de operação e
manutenção do sistema de climatização do SENADO;
11- Para o Supervisor Técnico- Comando e Automação, execução dos serviços de operação e
manutenção elo comando e automação dos sistemas de climatização do SENADO;

III - Para u Projeto e Execução de Segurança do Trabalho, no campo "Atividades
Desempenh<Hias'', a ART deverá indicar expressamente "projeto e exec ução de todas as ações
de seg ura1w:-~ do trabalho relacionadas aos serviços de manutenção do sistema de ar
condiciom1cto executados durante toda a vigência do contrato celebrado entre a [n ome da
empresa contratada} e o SENADO.
IV - As ARTs referentes aos serviços deverão ser apresentadas no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos cta assinatura do Contrato.
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V- Para a segurança do trabalho, a CONTRATADA poderá apresentar duas ou mais ARTs,
desde que todos os profissionais responsáveis cumpram as exigências de qualificação,
habilitação e a periência indicadas neste contrato, no edital e seus anexos, e que, coletivamente,
satisfaçam RS atividades desempenhadas exigidas acima, isto é, "projeto e execução de todas as
ações de segurança do trabalho relacionadas aos serviços de manutenção do sistema de ar
condicionado executados durante toda a vigência do contrato celebrado entre a [nome da
empresa cunlrotada] e o SENADO.

PARÁGRA FO TERCEIRO- A qualificação dos funcionários deverá atender, no mínimo, às
determinações contidas no Subanexo B do Anexo 2 do edital.

I - A subsrituição de qualquer Responsável Técnico da CONTRATADA dependerá da
aquiescência formal do SENADO quanto ao substituto, que deverá possuir, no mínimo, as
mesmas qual ilicações técnicas exigidas na Capacidade Técnica da CONTRATADA prevista
no edital.
PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA designará formalmente um preposto para lhe
representar !'rente à Administração, em estrita observância ao Capítulo 111 do Código Civil
Brasileiro (" Dos Prepostos"), ao art. 68 da Lei 8.666/93 e demais regulamentos aplicáveis, com,
no mínimo, us poderes indicados no modelo de designação de preposto disposto no Anexo 16
do edital.
PARÁGRAFO QUINTO- Dentro de 30 (trinta) dias corridos contados do efetivo início da
execução do contrato, a CONTRATADA deverá indicar um profissional Engenheiro de
Segurança do Trabalho para aprovação prévia pela fiscalização, denominado "Projetista de
Segurança el o Trabalho .
I - Esse proli ssional será o responsável por elaborar os estudos e projetos de segurança do

trabalho exi gidos da empresa para a realização dos serviços objeto do contrato, sempre com
observância plena das normas aplicáveis do Ministério do Trabalho e da ABNT. Será
remunerado diretamente pela CONTRATADA e não terá qualquer vínculo com o SENADO.

11- O proj eti sta em questão deverá ser legalmente habilitado com registro profissional ou visto
no CREA-01 : ou CAU-DF como engenheiro de segurança do trabalho, detentor de portfólio de
projetos de segurança do trabalho. No caso de profissional já registrado em CREA ou CAU de
outra unidade da federação , admitir-se-á comprovante de requerimento de visto apresentado ao
CREA-DF ott CAU-DF.
111 - A CO NTRATADA submeterá o currículo e um portfólio do projetista que pretende
contratar para que seja aprovado pela Fiscalização do SENADO.
IV- O portto lio deverá ser composto de, no mínimo, três (3) projetos completos dentro da lista
de projetos de interesse listados a seguir:
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a) Projeto para trabalho em espaço confinado, contendo análise preliminar de risco,
dimensionamento do volume de ar trocado, especificação de equipamentos de troca de ar, de
monitoramento, de iluminação e de comunicação, nos termos da NR-33 , incluindo plantas,
relação de equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual, memorial de cálculo e
memorial dc:-c ritivo;
b) Projeto para trabalho em altura, contendo análise de risco abrangendo todos os 13 (treze)
pontos exigidos no item 35.4.5 .1 da NR-35, incluindo plantas, relação de equipamentos de
proteção coletiva e de proteção individual , memorial de cálculo e memorial descritivo;

c) Projeto de andaime, incluindo o manual de montagem, plantas, memorial de cálculo e
memorial descritivo;
d) Projeto de guarda-corpo, incluindo plantas, memorial de cálculo e memorial descritivo;

e) PPRA abr(l ngendo serviços de construção civil.
V- Para serem considerados, os projetos podem ser apresentados impressos ou em formato

digital (PDF ou DWG) e devem vir acompanhados da respectiva ARTe CA T.
VI - Os projetos que integrem o portfólio serão avaliados quanto à observância às normas
aplicávei s de segurança do trabalho, quanto à completude, lógica da estruturação textual, coesão
e encadeam ento de ideias nos parágrafos e períodos, domínio da língua portuguesa.

a) Caso não seja aprovado por meio de parecer fundamentado expedido pelo órgão técnico do
SENADO, a empresa contratada deverá apresentar novo projetista dentro de um prazo máx imo
de 5 (cinco) dias úteis.
PARÁGRA FO SEXTO- No mínimo 20% (vinte por cento) das vagas previstas neste contrato
deverão ser preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda a execução
contratual , co nforme Ato da Comissão Diretora n° 07, de 2014.
PARÁGRAFO SÉTIMO- Reservar no mínimo 2% (dois por cento) das vagas previstas neste
contrato parFt mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência
doméstica e familiar, atendida a qualificação profissional necessária, conforme Ato da
Comissão Diretora n° 4 de 2016, regulamentado pelo Ato da Diretoria-Geral n° 22 de 2016
(Anexo 14 du edital).

I - A identidRde das trabalhadoras contratadas será mantida em sigilo pela CONTRATADA,
sendo vedad u qualquer tipo de discriminação no exercício das suas funções .
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complem ent ei-los , caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
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exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § Io 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 futuro s e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte;
11 - Caso a proposta apresentada pela contratada apresente eventual equívoco no
dimensionalllento dos quantitativos que favoreç.a a contratada, este será revertido como lucro
durante a vi gê ncia da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação co ntratual.

PARÁGRAFO NONO - 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- Caso se enquadre na definição de microempresa ou empresa de
pequeno pon l.:' 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 e.\clusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado, nos termos do art.
30, inciso 11 e§ 1°, inciso 11, da Lei Complementar n° 123/2006 e do Edital de Pregão Eletrônico
n° 113/20 18.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Caso a CONTRATADA não comprove a
comunicação no prazo estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará à Secretaria
da Receita Ft.'deral, para avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art.
29, inci so I, da Lei Complementar no 123/2006.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento
dos salários e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS concernentes a este
contrato, 1~c a o SENADO autorizado a deduzir das faturas os respectivos valores e efetuar o
seu pagam ento direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste
tàto ao SENA DO até a data do adimplemento da obrigaç.ão poderá ser considerada como
atenuante qwmdo da aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Na situação prevista no parágrafo anterior deve a
CONTRATA DA fornecer ao SENADO de imediato todas as informações e documentos
necessários para a efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Na impossibilidade de pagamento direto pelo
SENADO, us valores retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com
o objetivo ck serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhi stas. co ntribuições sociais e FGTS.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores
intervalo p a 1 ~ 1 repouso e alimentação, na forma dos arts. 71 e 72 da CLT, efetuando rodízio dos
empregados ~ tlocados no SENADO, de comum acordo com o gestor, quando a natureza do
serviço exi gir a presença ininterrupta de profissionais no posto de trabalho.
I- Não hav t'l'á solicitação de folguistas, pelo SENADO.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A CONTRATADA assume toda e qualquer
responsabi I icl ~ 1de no que se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao
fornecim ent o de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e
previdenci árias, ise ntando o SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO- Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabi Iid ade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços
contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO- A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos pessn:ris ou materiais causados por seus empregados ou prepostos ao SENADO ou a
terceiros, nn» dependências do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objdo a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO- É vedada a contratação, por parte da CONTRATADA e para
prestarem os serv iços objeto do presente contrato, de empregados que sejam cônjuges,
companheiro ~ ou parentes até o 3° grau, na linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, du s 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 20 I O.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO- A CONTRATADA não poderá ceder os créditos,
nem sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros, salvo na hipótese de
subcontrataçi'ío na forma estabelecida na Cláusula Décima Quinta deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO- A CONTRATADA compromete-se a substituir a
subcontratad[l, quando houver, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontrata\~i'l o , mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total ,
notificando o SENADO, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções civis
cabíveis, ou <1 demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável
pela execução da parcela inicialmente subcontratada.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO- Aplicam-se a este contrato as disposições do
Código de Pruteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990.
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CLÁUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Caberá ao SI-:NA DO as seguintes obrigações e responsabilidades , sem prejuízo das disposiç.ões
legais e das esta belecidas na contratação advinda do edital e deste contrato :
I - exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, por servidores ou comtssao
previamente designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço
que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando
rigorosamen te o cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as suas obrigações trabalhistas,
previdenciári :ts e tributárias relacionadas ao respectivo contrato, exigindo cópias dos
documentos comprobatórios da quitação dessas obrigações, bem como o exame das carteiras
profissionais dos prestadores de serviços;

11 - comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do contrato, ex igindo seu imediato saneamento sob pena de aplicação das penalidades previstas
no contrato;
III - permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas
dependên cia :-, para a execução dos serviços contratados;
IV- prestar ~1 s informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATA DA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;

V- efetuar in speção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;
VI- exigir, mediante justificativa, a imediata substituição de qualquer empregado quando não
possuir a qu:lliticação mínima exigida ou sempre que sua conduta for julgada insatisfatória ou
inconveni e nt e para o SENADO;
VII- fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o
desempenh o dos serviços a serem contratados ;

VIII - forne cLT crachá de acesso às suas dependências , de uso obrigatório pelos em pregados da
CONTRAl A DA:
IX - 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.
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PARÁGRAFO ÚNICO - É vedada qualquer ingerência de agentes públicos vinculados ao
SENADO ll <l administração da CONTRATADA, inclusive no que se refere à proibição de
direcionam ento ou de indicação de pessoas para trabalharem na CONTRATA DA.
CLÁUSULA QUARTA- 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 10 (dez) dias corridos, contados da
emissão da O rdem de Serviço, após a assinatura do contrato, ou I 0 de julho de 2018, o que
ocorrer por último .

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação dos serviços será realizada no Complexo
Arquitetônic o do SENADO e nas Residências Oficias, localizados em Brasília- DF, conforme
definições constantes do item B. l 0.3 do Subanexo B do Anexo 2 do edital, observando o quadro
de distribuiç iio de jornada constante do Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO- A prestação dos serviços fora do horário ordinário estabelecido
no parágrafo primeiro deverá ser previamente solicitada ou autorizada pelo Gestor deste
contrato, desde que devidamente justificada.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A jornada de trabalho dos profissionais referidos no Anexo 2
do edital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por solicitação do
gestor.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá executar os serviços, conforme o
disposto no Anexo 2 do edital e seus Subanexos (A, B, C, D, E, F, G, H e 1).
PARÁGRAFO QUINTO- O serviço será recebido mensalmente pela gestão do Contrato após
verificação dos seguintes documentos e arquivos:
I- Relatóri o de incidência do Acordo de Nível de Serviços (ANS) nas solicitações de serviço
concluídas no mês de execução; e

11- Relatóri o de serviços sob demanda, peças e materiais faturados no mês de execução.
PARÁGRAFO SEXTO- O prazo de garantia dos serviços realizados será de 90 (noventa)
dias contados de sua conclusão, mesmo que esse período de garantia ultrapasse o período de
prestação dos serviços regularmente contratados.
PARÁGRAFO SÉTIMO- O prazo de garantia dos materiais substituídos ou utilizados será
conforme determinado no Subanexo B do Anexo 2 do edital.
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I - Durante o período da garantia, o atendimento de chamados para reparo deverá ocorrer em
até 2 (dois) dias úteis da solicitação feita pelo SENADO no Sistema de Gerenciamento de
Manutenção.

11- O prazo para troca dos materiais sob garantia será de 3 (três) dias úteis após o atendimento
aludido no item l acima.
a) Caso o prazo seja inexequível, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa formal à
FISCALIZAÇÃO que inclua documentação do fornecedor/fabricante do material que
comprove a inviabilidade do fornecimento no prazo estipulado.
PARÁGRAFO OITAVO- Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços
e/ou produtos considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUINTA- DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA OS ITENS 1 e
2
Os serviços referentes à Equipe de Dedicação Exclusiva (Item I das Planilhas do Subanexo A
do Anexo 2 elo edital e o serviço contínuo (Item 2 das Planilhas do Subanexo A do Anexo 2 do
edital), serviços objeto deste contrato estarão sujeitos à aplicação de Acordo de Níveis de
Serviços (ANS).
PARÁGRAFO PRIMEIRO- O ANS remunerará a CONTRATADA de forma proporcional
à qualidade dos serviços prestados e à disponibilidade dos equipamentos de climatização,
exaustão e ve ntilação. As ocorrências que definirão o coeficiente de incidência para o serviço
poderão ser relatadas por quaisquer tomadores do serviço e por fiscais em vistorias técnicas,
sendo registradas no Sistema de Gerenciamento de Manutenção do SENADO ou outros
sistemas automatizados de coleta de dados.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Os serviços estarão sujeitos à incidência do ANS a partir do
primeiro dia do mês que ocorrer após o prazo de 60 (sessenta) dias corridos de início dos
serVIÇOS.
PARÁGRAFO TERCEIRO- O ANS será computado a partir dos serviços concluídos no
mês tàturaclo ou remanescentes no encerramento do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO- A pontuação referente ao cálculo dos coeficientes de incidência
será acumulada pela Fiscalização no Sistema de Gerenciamento de Manutenção do SENADO
contendo o di a, hora, descrição da ocorrência e fonte da informação que levou ao registro de
pontos no ANS. O valor total referente aos itens I e 2 das Planilhas do Subanexo A do Anexo
2 do edital prestados durante o mês, descontadas possíveis glosas e as penalidades aplicadas,
será multipli cado pelo coeficiente de incidência computado através dos índices constantes da
Tabela I:
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Tabela 1- Índices de ANS

O fatmamento mensal referente aos itens 1 e 2 das Planilhas do Subanexo A do Anexo 2 do edital
sujeita-se à apuração quanto aos seguintes quesitos:
e
Descrição da métrica de apuração a ser aplicado
Coeficiente de incidência sobre
........
sobre o faturamento mensal total
o faturamento mensal total
#1 Nível de Serviço correspondente a sp < 25 pontos.
I
Nível de Serviço correspondente a 25 pontos< sp::; 50
#2
0,995
pontos.
Nível de Serviço correspondente a 50 pontos< :,p::; 75
#3
0,985
pontos.
Nível de Serviço correspondente a 75 pontos <sp::; 100
#4
0,97
pontos.
Nível de Serviço correspondente a I00 pontos< :,p :S 150
#5
0,95
pontos.
0,90, além de multa contratual
#6 Nível de Serviço correspondente a sp > 150 pontos.
correspondente
Onde !>p é o somatório de pontos correspondentes a acontecimentos no mês de referência
conforme sistema de pontuação abaixo:
~

........ e
~

#I
#2
#3
#4
#5

#6

#7

#8
119
11 10
#li
# 12
#13
1114
# 15

# 16
# 17

Ocorrência

Quantidade de pontos

Lâmpada queimada.
Botoeira apresentando danos físicos.
Parede, teto ou piso de Casa de Máquinas sujo.
Form rH;ão incomum de gelo, geada ou condensação.
Chilkr com visor de líquido apresentando presença de
umid:1de.
Iso lamento térmico de tubulação hidráulica fixado
incorretamente.
Falha na proteção mecânica em alumínio de tubulação
hidrá1dica.
Cabo de alimentação com presença de danos físicos ou
tàlh a de isolamento .
Vazamento de gás refrigerante.
Vazan1ento de água em registros, juntas ou conexões.
Focos de corrosão ou falha na pintura de equipamento.
Fusível queimado.
Disjuntor desarmado ou com presença de danos físicos .
Equipamento de pequeno porte com nível de óleo baixo.
Rolam ento de equipamento de pequeno porte gerando
ruídos e vibrações anormais, necessitando substituição.
Sen so r de equipamento de pequeno porte inoperante ou
com operação falha.
Co rrei:1 rompida, desgastada ou desalinhada.

I, por ocorrência.
1, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência

1, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
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Filtro de ar visualmente sujo.
Bande.ia de condensação suja.
li 20
Orem) sujo ou entupido.
Falha 110 isolamento térmico de tubulação.
tl21
Filtro (ar/gás/fluido) apresentando queda de pressão
li 22
incompatível com a de um filtro limpo ou novo.
# 23 Tomada de ar externo suja.
# 24 Quadm elétrico ou de automação sujo.
Falta de pastilha ou fita de controle de crescimento
# 25
bacteriológico em bandeja de condensado.
Equip<lrnento de pequeno ou grande porte sujo
# 26
exte rn amente.
# 27
Prese nça de crescimento biológJco em dutos de ar.
Rotor ou voluta de ventilador ou exaustor sujo.
# 28
Equipamento de pequeno porte fixado de forma
# 29
inco1Teta.
Elem ento alarmado em software de automação.
# 30
Serpentina suja .
# 31
Equip<Imento não registrado no Sistema de
Gen:~ llciamento de Manutenção do Senado Federal (sem
ti 32
ACAT).
Contratada deixou de cumprir os prazos de atendimento
aos chamados conforme item 3.2 destas Especificações
# 33
Técnicas.
Fancoil , fancolete, split, self, ACJ, ventilador ou exaustor
# 34
inoperante.
Equipamento de grande porte fixado de form a incorreta.
# 35
Sistema de água de condensação com temperatura fora da
1136
fai xa recomendada pelo fabricante.
Equipsmento ou circuito elétrico com sobreaquecimento.
# 37
Rolam ento de equipamento de grande porte gerando
li 38
ruídos e vibrações anormais, necessitando substituição.
Equipsmento com aterramento elétrico realizado de
11 39
form<l incorreta.
Senso r de equipamento de grande porte inoperante ou
11 40
com operação falha .
r--Y<llor medido por sensor de chiller centrífugo fora da
# 41
faixa padrão determinada em manual do fabricante .
# 42 Corpos estranhos em quadro elétrico ou de automação.
Objeto de serviço concluído pela Contratada sem
1143
inform ar da necessidade de recomposição civil.
li 18

ti 19

# 44

CentTífuga, chiller ou bomba inoperante .

I, por ocorrência
I, por ocorrência
I , por ocorrência
I, por ocorrência
I, por ocorrência
1, por ocorrência
1, por ocorrência

I , por ocorrência
I , por ocorrência
I, por ocorrência
I , por ocorrência

I, por ocorrência
I, por ocorrência
I , por ocorrência
I, por ocorrência

I, por ocorrência

5, por ocorrência, com
reincidência após 3 dias
5, por ocorrência
5, por ocorrência
5, por ocorrência
5, por ocorrência
5, por ocorrência
5, por ocorrência
5, por ocorrência
5, por ocorrência
5, por ocorrência
I O, por ocorrência, com
reincidência após 15 dias
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# 4S

Inoperância de sistema de automação.

I O, por ocorrência, com
reincidência após 30 dias
I O, por ocorrência
I O, por ocorrência

Equip amento de grande porte com nível de óleo baixo.
Corp os estranhos em Casa de Máquinas.
Fancoil, tàncolete, split, se lf, ACJ, ventilador ou exaustor
# 48
operan do inadequadamente ou reparado através ele
I O, por ocorrência
método não convencional.
Instruir usuário que melhor solução é troca do
# 49
I O, por ocorrência
equipamento, sem aval da Fiscalização.
Centrífuga, chiller ou bomba operando inadequadamente
# so
20, por ocorrência
ou repa rado através ele método não convencional.
#SI
Dissem inar informação tàlsa através dos fu ncionários .
20, por ocorrência
Execttlar serviço que altere infraestrutura fora do escopo
# 52
20, por ocorrência
do Contrato sem autorização prévia pela Fiscalização.
lnop e r;'l ncia ou ineficácia de Casa de Máquinas sem
30, por ocorrência, com
#53
redund ância (SPATR, Telefonia).
reincidência após 5 dias
Inop erância ou ineficácia do sistema de ar-condicionado
50, por ocorrência, com
#54
reincidência após 3
que atende aos Plenários das Comissões.
Co ntratada permitiu a operação de chiller centrífugo ou a
# 55
50, por ocorrência
ar fo ra das condições recomendadas pe lo fabricante .
t--Contrrttada rea lizou substituição de óleo de equipamento
50, por ocorrência
# 56 de pequeno porte por óleo não recomendado pelo
fabri ca nte.
Inop erância ou ineficácia do sistema de ar-condicionado
I 00, por ocorrência, com
#57
reincidência diária
do Pl e nário do Senado Federal.
Inoperância ou ineficácia de Casa de Máquinas com
I 00, por ocorrência, com
redundância de equipamentos (CM3, Prodasen,
# ss
reincidência diária
lnterle gis, Apoio 1).
Con1T:ltada realizou substituição de óleo de equipamento
I 00, por ocorrência
# 59 de gr;lllde porte por óleo não recomendado pelo
tàbricante.
OBS I: Os itens 34, 44, 45, 53, 54, 57 e 58 com penalização recorrente observarão incidência na
identificaçi'ío inicial da ocorrência com reiteração da incidência após o período indicado até o reparo .
Não há limite para o número de recorrências da pontuação.
OBS2: O número de dias de contagem para reincidência da pontuação será calculado através do
número de dias entre a abertura da solicitação de serviço e a conclusão da ordem de serviço no
Sistema de Cierenciamento da Manutenção do Senado Federal, arredondado para baixo .
OBS3: Não haverá incidência da pontuação no ANS nos itens 1- 32, 35- 42, 46-47 e 55 quando a
ocorrência for registrada primeiramente pela Contratada no Sistema de Gerenciamento da
Manutenção do Senado Federal, ou seja, antes de um registro pe la Fiscalização ou tomador de
serviço, e qu e os técnicos da mantenedora executem o reparo em seguida.
OBS4: No caso dos itens 34, 44 e 45 com recorrência de pontuação, não haverá incidência da
pontuação no primeiro período de penalização quando a ocorrência for registrada primeiramente pela
# 46

# 47
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Contratada 11 0 Sistema de Gerenciamento da Manutenção do Senado Federal , ou seja, antes de um
re istro pela Fi scalização ou tomador de serviço.
PARÁGRAFO QUINTO- Na eventualidade de o somatório de pontos exceder 150 (cento e
cinquenta), o SENADO poderá, a seu critério, impor a seu critério, impor outras sanções
relacionadas à inexecução parcial do contrato, conforme Cláusula Décima Terceira deste
contrato.

CLÁUSU LA SEXTA- 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
previdenci ári os; multa sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
resci sórias dev idas aos trabalhadores da CONTRATADA, por meio de Depósitos em Garantia
Bloqueados pa ra Movimentação- DGBM.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- As verbas mencionadas no capttl desta cláusula serão deduzidas
do valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.
PARÁGRA FO SEGUNDO- A última fatura apresentada pela CONTRATADA será paga
após a comp mvação da quitação das verbas mencionadas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os depósitos de que trata o capttl serão efetuados
conjuntam ente com os valores correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes
sobre a parc ela depositada, os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas
trabalhi stas e/ou previdenciárias.
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 - parcialm ente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
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Ill- quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente ao I 3°
(décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura dev ida sobre o FGTS; e
IV- ao tina! da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o pagamento
das dem ais ve rbas 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 previ sta 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 fo rma prevista no inciso lll 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 eve ntos mencionados no caput desta cláusula, em até 20 (vinte) dias antes da
data previ sta em ato norm ativo ou no Contrato para o pagamento das referidas verbas, bem
como de li sta em formato definido pelo SENADO, contendo dados relativos ao pagamento dos
empregados.
IA CONTRATADA será informada de eventuais inconsistências nos dados para
pagamento em até 5 (cinco) dias corridos antes da data prevista em ato norm ativo ou no
Co ntrato par:1a quitação das referidas verbas .

11- Quando fore m verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de informação
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 prev isto no Parágrafo Décimo desta cláusula
não exime a CONTRATADA da responsabilidade de observar os prazos legais, que prevalece m
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 di as), deverá
a CONTRATADA quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias no prazo legal e solicitar a
liberação do res pectivo valor ao SENADO.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os valores provisionados serão liberados à
CONTRATA DA, no prazo de até I O (dez) dias úteis a contar da apresentação dos documentos
que comprovt'm a quitação das verbas de que trata o caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Ao final da vigência contratual, o saldo existente no
DGBM som ente será liberado à CONTRATADA após a comprovação da quitação de todos os
encargos traba lhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias
ap licadas, e ttt até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual , mediante
homologaçãu e/ou instrumento equivalente emitido pelo sindicato da categoria correspondente
aos serviços co ntratados.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores depositados em garantia serão remunerados
nos termos elo acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- No caso de haver cobrança de tarifa bancária, os recursos
atinentes a e~sas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM .
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o preço global estimado
para o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos de R$ 12.908.754,39 (doze milhões,
novecentos e o ito mil , setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo o
preço anual es timado de R$ 4.302.918,13 (quatro milhões, trezentos e dois mil , novecentos e
dezoito reai s e treze centavos), conforme proposta da CONTRAI ADA , documento digital
n° 00 I 00. 15 5 I 83/2018-17, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução deste contrato, observada a legisl ação trabalhista,
previdenciári a, tributária e convenção coletiva de trabalho; não sendo, em nenhuma hipótese,
permitida a antecipação de pagamentos por serviços não executados ou executados de forma
incompleta.

RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
(ITEM 1)- COM DESONERA~ÃO
Custo
Custo
Custo para
Custo
Mensal
SUB ITEM CATEGORIAS QTDE Unitário
Anual (R$) 36 meses (R$)
(R$_}_
(R$)
I
-

2
3

Supervisor
Técnico - ArCondicionado
Supervisor
TécnicoAutomação
Encarregado

I

14.856,25

14.856,25

178.275,00

534.825,00

I

14.856,25

14.856,25

178.275 ,00

534.825 ,00

4

5.341,03

21.364,12

256.369,44

769.108,32
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r-

4

5

6
7
8
9
lO

li

12

13

14

Técnico
1-:letromecânico/ Ar
6
-Condicionado
Técnico em
Comando
6
Elétri co/ Auto maçã
o
Eletromecânico de
22
Ar-Condicionado
Aux iliar de
23
Manutenção
Aux iliar
I
Administrativo
Aux iliar de
I
A lmoxarifado
Outeiro
1
Eletromecânico de
Ar-Condicionado
2
Planto nista
(diurno)
l:.ldromecânico de
Ar-Condicionado
2
Plantonista
(noturno)
Auxiliar de
Manutenção
2
Pla ntonista
(d iurno)
Auxi li ar de
Manutenção
2
Plantonista
(noturno)
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL
TOTAL PARA 36 MESES

4 .873 ,2 1

29 .239,26

350 .871, 12

1.052 .6 13,36

4.873 ,2 1

29.239,26

350.87 1,12

1.052.6 13,36

4.427,81

97.4 11 ,82

1.168.941 ,84

3.506.825,52

2.849,32

65 .534,36

786.412,32

2.359 .236,96

3.128,97

3.128,97

37 .547,64

112.642,92

3. 128,97

3.128,97

37 .547,64

112.642,92

4.029,99

4.029,99

48 .359,88

145.079,64

4 .574,6 1

9.149,22

109.790,64

329.371 ,92

4.949,26

9.898,52

118.782,24

356.346,72

2.693 .28

5.386,56

64 .638,72

193.916, 16

2.873 ,07

5.746,14

68.953 ,68

206.861 ,04

R$ 312.969,69
R$ 3.755.636,28
R$ 11.266.908,84

RESUMO GERAL DOS CUSTOS POR ITEM
ITEM
I
2
3

DESCRIÇÃO
Equipe de Dedicação Exc lusiva
Servi~ us Contí nuos
Ser v i ~ tlS sob Demanda

Custo para
36 meses
JR$)
3.755.636,28 11.266.908,84
313.400,52
I 04.466,84
66 .931,99
200.795 ,97
Custo
Anual (R$)
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4
5
6

Sistem a de Ponto Eletrônico
Materiai s
Deprec iação Ferramenta!
TOTAL

567,36
1.702,08
312.785,94
938.357,82
62,529,72
187.589,16
4.302.918,13 12.908.754,39

I - Os va lores unitários constantes na proposta da CONTRATADA, documento di gital
11 ° 00 I 00 . 155 183/2018-17 , referentes aos serviços so b demanda e materiais (Plani lhas 3 e 5 do

Subanexo A do Anexo 2 do edital), serão pagos apenas quando efetivamente prestado ou
uti li zado, e ainda, conforme o limite máximo de desembolso previsto no Subanexo B do Anexo
2 do edital.
li - Os paga mentos mensais do Item I (Equipe de Dedicação Exclusiva (Item I das Planilhas
do Subanexo A do Anexo 2 do edital) e do Item 2 (serviço contínuo - Item 2 das Planilhas do
Subanexo A do Anexo 2 do edital) poderão sofrer ajustes devido à aplicação de eventuais glosas
decorrentes du não cumprimento dos níveis mínimos de se rviço exigidos na Cláusu la Quinta.
lU - O paga mento correspondente à depreciação ferramenta! (Item 6 das Planilhas do Subanexo

A do Anexo 2 do edital) será efetuado mensalmente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Antes de apresentar o faturamento mensal, a CONTRATADA
deverá envinr à FISCALIZAÇÃO, conforme previsto no Anexo 2 do edital e seus subanexos:
I - Arquivos XML das notas tlscais eletrônicas (NFE) dos materiais e serviços so b dem anda a
serem tà turados no mês;

11 - Planilha em formato XLSX contendo a listagem dos materiais e serviços sob demanda a
serem faturados no mês, indicando, para cada item:
a) Número ela solicitação de serviço onde o material/serviço foi utilizado;
b) Chave de acesso da NFE do material/serviço ;

c) Número do item da NFE referente ao material/serviço;
d) Valor do item na NFE;

e) Valor a se1· ressarcido pelo SENADO observando as diretrizes dispostas no Subanexo B do
Anexo 2 do ecl ital.
111- Os materiais/serviços só poderão ser faturados em so li citações de serviço já concluídas.

IV - Relatóri o de serviços de tratamento químico das águas geladas e de condensação.
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V - Relatóri o de serviços de manutenção corretiva, em formato eletrônico (usualmente XLSX),
extraído do Sistema de Gerenciamento de Manutenção do SENADO, contendo a identificação
do equipam ento, o(s) técnico(s) responsável(eis) pelo serviço, a data e hora da execução do
serviço, o problema encontrado e as ações necessárias para o reparo.
VI - Relatório de serviços de manutenção preventiva e preditiva, em formato eletrônico
(usualmente XLSX), contendo a identificação do equipamento, a identificação da rotina do
PMOC efetuada no período, o(s) técnico(s) responsável(eis) pelo serviço, a data e hora da
execução do serviço e a programação anual de serviços realizados e previstos.
VII - Mapa de deslocamentos dos veículos, conforme Subanexo B do Anexo 2 do edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO- A FISCALIZAÇÃO analisará os arquivos enviados, e, em até IO
(dez) dias Lil eis, aprovará ou enviará para a Contratada para as devidas readequações. Uma vez
aprovados os arquivos, a CONTRATADA apresentará à FISCALIZAÇÃO documento fiscal
corresponde11te ao faturamento do mês, discriminando os serviços executados e os materiais
utilizados (com indicativo da numeração dos itens em referência às Planilhas I a 7 do Subanexo
A do Anexo 2 do edital). A documentação fiscal deve ser formalmente encaminhada por meio
de document o digital, em formato PDF-A e assinado pela Contratada com certificação digital da
!CP-Brasi l.
PARÁGRAFO TERCEIRO- O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao preço
global mensa l, mediante apresentação de documento fiscal em separado, os valores referentes
a eventual se1·v iço extraordinário realizado, quando esgotados todos os meios de utilização do
"BANCO DE HORAS", respeitado o limite fixado pela legislação, por empregado, na
co nformidade do inci so LI da Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRA FO QUARTO- Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de
depósito em co nta bancária da CONTRATADA, condicionados ao prévio atesto dos serviços
pelo gestor, mediante o recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a
discriminação do objeto, cuja data de emissão não poderá ser anterior à do último dia do mês
vencido, condicionados ao prévio atesto dos serviços e dos materiais pelo gestor e à
apresentação da garantia, na forma da Cláusula Décima Primeira.
I- A não aprt·se ntação da garantia na forma prevista na Cláusula Décima Primeira não impede

o pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no Parágrafo Nono
daquela Clállsula.
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 subseq uentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último
dia de cada 111 ês.
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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:

prova 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 elos 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;
I-

11Gttias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFJP) e Guias
de Relação de Empregados (GRE); bem como, de regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serv iço - 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 (CN DT);
Illespe lho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica
deste contrato;
IVcomprovantes 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 utili zada na formulação da planilha de preços das categorias;
VI-

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

VIIplanilha discriminada com o controle de freqüência dos profissionais no horário
ordinário e ntraordinário ; e
VIII- aprest· ntação da garantia prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO- Os valores provisionados em DGBM, previstos na Cláusula Sexta,
serão 1iberacl os 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 Sexta.
PARÁGRAFO OITAVO- Os pagamentos mensais ticam 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 elo documento fiscal, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, qualidade e cumprimento das demais obrigações contratuais.
27
Senado Federal I Praça dos Três Poderes I Via N21 Bloco 16 I CEP 70165-900 I Brasil ia Df
Te le l(llle: +55 (61) 3303-3036llicita@senndo.leg.br

Processo n° 00200.006886/2017-03

SENADO FEDERAL
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 haj a<~ regularização da pendência por parte da CONTRATADA pelo prazo máximo de
30 (trinta) diC~s , 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
XXIX da Cl áusula 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 Terceira.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No encaminhamento do documento fiscal, a
CONTRA TA DA deverá fazer demonstração analítica da cobrança de cada rubrica de que trata
esta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de
transferênci(l 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, o prazo para pagamento poderá ser suspenso
até que haja reparação do vício.
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 nsca l próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = 1 x
N x VP, onde:

EM Encargos Moratórios;
N = N LI mero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP o Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira= 0,00016438 , assim apurado :
I = i I 365
I= 6/100 I 365
I= 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
CLÁUSULA OITAVA- DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE

A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes de acordo, convenção ou
dissídio col eri vo 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
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trabalho vi ge nte à época da apresentação da proposta, quando a maior parce la do custo da
contratação fo r decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os itens correspondentes a despesas operacionais
administrati v: ts (custos indiretos), lucro, in sumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de
acordo ou co nve nção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de Preços
de Mão de Ubra do Anexo 4 do edital, serão reajustados com base na variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, após 12 (doze) meses contados da data da
ass inatura do contrato, não incidindo sobre tais itens quaisquer variações decorrentes de acordo,
convenção ou dissídio coletivos de trabalho.
I- Quando ::t remuneração dos itens despesas operacionais administrativas (custos indiretos) e
lucro for es tip ulada através de índice percentual, estes terão seus percentuais da proposta
original conse rvados, nos casos de aditamentos provenientes dos institutos do 'fato da
administraç ãu· 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
(Item 6), quando forem itens independentes na licitação, também serão reajustados na forma do
caput do parágrafo primeiro.
PARÁGRA FO 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 ocorrl'r interva lo 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 ass inatura do contrato nos dias 1° (com a proposta vencida), a apuração será do mês
da assinatura do contrato até o mês subsequente ao da I" vigência contratual.

11- Os demai s reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes, aplicandose a variação 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 se rá a data-base referente à categoria profissional que represente a maior parcela
do custo de mào de obra da contratação conforme Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO -Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
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PARÁGRA FO 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 a presentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou
convenção co letiva que a fundamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de
mercado.
PARÁGRA FO SEXTO- É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem 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
exclusivam ente 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, as sim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras .
PARÁGRAFO OITAVO- Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto
da repactu a~ él o 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 do Acordo Coletivo de Trabalho ou da Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à woposta da CONTRATADA que fixar os novos custos de mão de obra abrangida
pelo contraiu e se encerrará na data da prorrogação contratual subsequente, ou caso não haja
prorro gação . 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) di as úteis a contar da data desta homologação, possibilitando a CONTRATADA o
direito de so li citar a repactuação de preços do exercício, sob pena de preclusão deste direito.

PARÁGR AFO DÉCIMO- A Administração poderá prev er o pagamento retroativo do período
que a proposta de re pactuação permaneceu sob sua análi se, por meio de Termo de Acerto Final
de Contas, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O arredondamento de valores e preços deste
contrato rege r-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário n° 20/20 lO.

I - para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimai s e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimai s;
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11- quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na alínea I for igual ou superior
a cinco aum enta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a cinco
permaneceri1 <t mesma inalterada.
C LÁUSULA NONA- 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 Il, §§ I 0 e 2°, da Lei n° 8.666/93 .
CLÁUSULA DÉCIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho OI 031055140615664 e Naturezas de Despesas
339030, 33<>037 e 339039, tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenho
n°s 2019N E800077, 2019NE800078, 2019NE800074, 2019NE800080 e 2019NE800082, de
17 de janeiro de 2019.
PARÁGRAFO ÚNICO- Para os exercícios futuros , o SENADO emitirá notas de empenho,
indicando a do tação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de

celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GARANTIA

A CONTR AT ADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 645.437,72 (seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e
setenta e dois 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 Ce ntral do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Mini stú io da Fazenda;

11- seguro-ga rantia; ou
111- fiança b:1ncária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até I O (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.
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PARÁGRAFO TERCEIRO- No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de lO (dez) dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-la
ou complem entá-la.
PARÁGRAFO QUARTO- A garantia será liberada, se for o caso, até 15 (quinze) dias após
a co mprov a~ão do adimplemento de todas as verbas devidas aos empregados a título rescisório,
observando-se os requisitos do Parágrafo Oitavo da Cláusula Sétima.

I- A garanti :1 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 exec ução do contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses , após o
término da vigê ncia 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 - prejuí zos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações ne le previstas;

11- multas ap licadas pelo SENADO à CONTRATADA;
Ill- prejuí zlls causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de responsabilidade civil da
CONTRATA DA durante a execução do contrato;

IV - obrigat,:ões trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato e
não honradas pela CONTRATADA;

V- prejuí zos decorrentes de acidentes de trabalho oriundos da execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qua lquer restriç ão ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma el as formas previstas nos incisos 11 e 111 do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATA DA, nos termos do parágrafo anterior.
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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 da
regular garantia contratual , sem prejuízo das sanções cabíveis.

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 libernção 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 III do
caput desta c Iáusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- 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 11° 02, de 2008, e nos Atos da Diretoria-Geral n° 20/2015 e
27/2015 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial , a
CONTRATA DA ficará sujeita às seguintes penalidades:

I- advertênc ia;
11- multa;
111- suspens:'io temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a AdminislT::~ção, 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- declaraç ão de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto
perdurarem us motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a pt·ópria 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 lU e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos TI e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° I 0.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
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ser impedidn de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedore s 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;

11 - fraudar a execução do contrato;
111- comportar-se de modo inidôneo;
IV- fazer dn: laração falsa;
V- cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO- A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior ensej a a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
I 0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRA FO TERCEIRO- Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV do artigo 5° da Lei n° 12.846/2013
sujeitarão os infratores às penalidades ali previstas.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o mJcio da execução deste
contrato, sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de O, I% (um décimo por
cento) sobre o valor anual estimado deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual
será aplicada. cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a I 0% (dez por cento) sobre o
valor anual es timado deste contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas
nesta cláusul a, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo quinto.
PARÁGRAFO QUINTO -Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma pa rcela, ou sua execução de forma insatisfatória, excluídas as infrações detalhadas
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 .
PARÁGRA FO SEXTO- A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Sexto,
inciso li , da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a O, I% (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 quinto.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
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PARÁGRAFO OITAVO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Déc ima Primeira 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) ,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garant ia ou da retenção prevista no parágrafo nono da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO NONO - Pelo descumprime nto das obrigações contratuais, O SENADO
ap licará sa n ~ões, por infração, conforme os graus, as correspondências, as descrições e as
incidênci as estabelecidas na Tabela I e na Tabela 2 a seguir. Os prazos referidos são
contabi lizados em dias úteis.
~
. de cada I nfraçao
1.1. Tabela_7
G rau e c orrespo nd enc1a
Grau da infração
Correspondência
Advertênci a (na primeira infração)
Leve
Multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por
incidência (após a primeira infração)
Multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
Média
quinhentos reais), por inc idência
Multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
Grave
por
incidência
Mu lta no va lor de R$ I0.000,00 (dez mi l reais),
Muito grave
por incidência

1.2. Tabel a 3 - Infrações
ltem
Descrição
Grau
Dei.\ar de apresentar as ARTs referentes aos
se rviços conforme previsto no Anexo 2 do edital
Leve
I.
e se us subanexos, sem justificativa aceita pela
FISCA LI ZAÇÃO.
Atrasa r, se m justifica ti va aceita
pela
Fisca li zação, a apresentação de registro do
Respo nsável Técnico pelo serviço de tratamento
químico e análise dos condensados e das águas
Leve
2.
dos sistemas de cl imatização no Conselho
pertinente, conforme previsto no Anexo 2 do
edital e seus subanexos .
Dei.'\ Hr de designar preposto por escrito,
indi ca ndo número de telefone e endereço de eLeve
mai/ para contato direto conforme previsto no
3.
sem
subanexos,
An exo 2 do edital e seus
justiticativa aceita pela FISCALIZAÇÃO.

Incidência
Por ocorrência e
por dia de
atraso.

Por dia de
atraso.

Por dia de
atraso.
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ltem

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Descrição
Grau
Dei xar de fornecer previame nte ao Senado
Federa l e manter atuali zada durante toda a
execução contratual re lação contendo nome,
categorias, endereços e telefones res idenciais e
ce lular, horário de expediente e local de lotação,
Leve
nún1 ero do RG, data de expedição do RG e
núm ero do CPF dos profissionais que terão
acesso ao Senado Federal, co nforme disposto
Anexo 2 do edital e seus subanexos .
Deixa r de manter a documentação de habilitação
atua li zada e as condições que ensejaram a
Leve
co ntratação, durante toda a vigência do contrato.
Ve icular publi cidade acerca do serviço a que se
refere' o presente contrato, sem autorização
Leve
expressa do SENADO.
De i.\ar
de
entregar
tempestivame nte
esc Ia recime ntos formais solicitados pela
FISC' ALIZAÇÃO ou demais áreas do Senado
Leve
Federa l, para sanar incons istências ou dúvidas
suscitadas durante a análise do faturamento
mensal.
De ixa r de apresentar tempestivamente, quando
so li citado, documentação fisca l, traba lhista e
Leve
pre videnciária, inclusive qua nto à rescisão do
cont rato de trabalho dos func ionários ocupantes
de postos de serv iço de dedicação exclus iva.
De ixar de criar e manter um endereço eletrônico
(e-mail) específico para recebimento e envio de
Leve
comunicações oficiais no prazo estabelecido no
Con trato, sem j ustificativa aceita pela
FI S( 'ALIZAÇÃO.
Dei .\ ar de efetuar a li mpeza dos locais de
instalação e execução dos serviços, inclus ive
Leve
com a remoção, transporte e descarte de detritos,
resíduos oleosos, lixas, estopas ou demais
consumíve is util izados pela CONTRATADA.
Dei xar de fornecer uniforme aos funcionários,
Leve
confo rme disposto no Anexo 2 do ed ital e seus
suba nexos.
Dei.\i lr de manter Sistema de Gere nciamento de
Leve
Manute nção do Senado Federal dev idamente
atua li zado .

lncidência

Por ocorrência.

Por ocorrência e
por item .
Por ocorrência.

Por ocorrência e
por dia.

Por ocorrência e
por dia.

Por dia.

Por ocorrência e
por dia.

Por ocorrência e
por funcionário.
Por ocorrência.
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Item

Descrição
Grau
Incidência
Dei
xa
r
de
substituir
empregado
nos
casos
Por
ocorrência e
13.
Leve
descritos
no
Anexo
2
do
edital
e
seus
subanexos.
por
dia.
f------1f--Dei .\a r de indicar e manter durante a execução
elo Contrato Responsáveis Técnicos pelos
ser vi<;os e engenheiro de segurança do trabalho
14.
Leve
Por dia.
(caso seja necessário conforme exigido pela NR
04 ). conforme previsto no Anexo 2 do edital e
seus subanexos.
Dei xa r de disponibilizar no prazo estabelecido
no Anexo 2 do edital ou manter disponível o
15.
Leve
Por dia.
Si ste ma de Ponto Eletrônico Biométrico, de
acordo com o Subanexo B do Anexo 2 do edital.
f - - - - f - - -Atrasar, sem justificativa aceita pela
FIS CALIZAÇÃO, a entrega do PMOC ou da
Por di a de
16.
Leve
res pectiva ART, conforme previsto no Anexo 2
atraso.
elo edital.
~--~-----~~~~---~--~-r-------r-------,
Atrnsar, sem justificativa aceita pela
Fi scali zação, a entrega do Plano de Execução e
Por dia de
17.
Controle de Tratamento Químico de Água
Leve
atraso.
Gelada e Condensada, conforme previsto no
Ane.\o 2 do edital.
~--+-Deixa r de cumprir os prazos estabelecidos no
Por ocorrência e
18.
item C. l .2.2 do Subanexo B do Anexo 2 edital,
Leve
por dia de
sem .i ustificativa aceita pela FISCALIZAÇÃO.
atraso.
f - - - - f - -Deixar de readequar, sem justificativa aceita
pela FISCALIZAÇÃO, em até sete dias
corridos, o PMOC ou o Plano de Execução e
Por ocorrência e
19.
Controle de Tratamento Químico de Água
Leve
por dia.
GeiHda e Condensada rejeitados pela
FISCALIZAÇÃO por descumprimento do
1---f-d-'-i....:.s.!posto
.:.
no Anexo 2 do edital.
Deixar de restituir objeto encaminhado para
rep<l l·o em assistência técnica autorizada no
Por ocorrência e
20 .
Leve
prazo autorizado pelo Senado Federal , sem
por dia.
justiticativa aceita pela FISCALIZAÇÃO.
~--+-"-Mante r funcionário sem qualificação para a
execução dos serviços, desuniformizado, sem
Por empregado
21.
Leve
e por dia.
crac há ou com conduta incompatível com suas
atribuições e ambiente de trabalho.
Dei xar de fornecer prontamente à sua equipe de
Por ocorrência e
prol~ ss ionais ferramentas elétricas, mecânicas
Leve
22 .
por dia.
ou co mputacionais necessárias à execução dos
___J.__:s_er vlyC'-'JS'--.___ ____________
~------~

L __

.....L.__ _ _ _ _ _
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Item

Descrição
Grau
lncidência
Reti1·<1r funcionários de dedicação exclusiva
Por funcionário
23.
durante o expediente, sem a anuência prévia da
Média
e por
FISCALIZAÇÃO.
ocorrência.
Deixar ele comunicar à FISCALIZAÇÃO e de
registrar no Sistema de Gerencimento de
24.
Média
Por ocorrência.
Manutenção as anormalidades verificadas na
f-------11- exec
- ução dos serviços.
Dei >.a r de atender à convocação da
Por funcionário
FI SC 'A LIZAÇÃO para prestação de serviços em
Média
25.
e por
horári o e dia extraordinários .
ocorrência.
Exen1tar serviço
incompleto, paliativo,
substitutivo como por caráter permanente, ou
Média
26.
Por ocorrência.
dei xa r de informar a necessidade de
recomposição complementar.
f----1-Dei.\nr de refazer serviço não aceito pela
FISCALIZAÇÃO por descumprimento do
dispos to no Anexo 2 do edital, normas técnicas
Por ocorrência e
Média
ou em desaco rdo com o bom padrão de
27 .
por dia.
acabamento e qualidade, no prazo estabelecido
em Contrato, sem justificativa aceita pela
FISCALIZAÇÃO.
f------i-Dei xa r de substituir material não aceito pela
FISC 'A L!ZAÇÃO por descumprimento do
disposto no Anexo 2 do edital, normas técnicas
Por ocorrência e
Média
28.
ou em desacordo com o bom padrão de
por dia.
acab<1mento e qualidade, no prazo estabelecido
em Contrato, sem justificativa aceita pela
FISCALIZAÇÃO.
Executar serviço sem a utilização de
equipamentos de proteção individual (EPJ) ou
Por ocorrência.
Média
co lel ivo (EPC), quando necessários, ou sem
29.
segu1 r os procedimentos de segurança
apropriados.
f----t--ELn-lpregar em serviço executado materiais em
desaco rdo com as especificações do Anexo 2 do
Por ocorrência.
Média
30.
ed ital , normas técnicas ou com o bom padrão de
acab<1mento e qualidade.
1---t--Reuti Iizar
material
sem
anuência
da
Por ocorrência.
Média
31 .
FISCALIZAÇÃO.
Por ocorrência e
Dei.\ar de substituir material no período de
32.
Média
L__----'-'g"-a_r~lll.::..:ti.:::.
a:_._______________...[_________L_.P_~o_I_
· d_i_a_._____.
f-----1~-
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ltem
33.

34.
35 .

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42 .

43 .

Descrição
Grau
Deixar de iniciar, sem justificativa aceita pela
FISCALIZAÇÃO, a execução do Contrato na
Grave
d a t<~ es tipulada no Anexo 2 do edital.
Utili zar as dependências do SENADO para fins
Grave
di ve rsos do objeto do Contrato.
Utili zar os recursos previstos no Contrato para
Grave
tins diversos do objeto .
Incluir em relatório ou fatura/nota fiscal
informação ou valor indevido, de modo a cobrar
va lor superior ao devido, sem prejuízo da
Grave
civil
responsabilização
e criminal dos
respu nsáve is .
AprL·se ntar
documento,
declaração
ou
falsa ,
sem
prejuízo
da
informação
Grave
responsabilização civil e criminal dos
respo nsáveis.
Deixar de cumprir determinações formais da
FISCALIZAÇÃO,
inclusive
para
o
forn cc imento e atualização tempestivos de
Grave
dados e informações, a execução de serviços
entrl: outros, sem j usti ticati va aceita pela
FISCALIZAÇÃO.
Dei.\ ar de cumprir, sem justificativa ace ita pela
Grave
FISCALIZAÇÃO, o PMOC.
Dei xa r de efetuar o pagamento de salários,
auxí lio transporte, auxílio alimentação e demais
previdenciárias,
trabalhistas,
obri gações
Grave
segums, encargos fiscais e sociais, bem assim
com o todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacio nadas à exec uç ão do Contrato.
Deixa r de observar a legisl ação trabalhista,
Grave
prev idenciária e Convenções Coletivas das
respectivas categorias.
Incorrer em nível de serviço abaixo do mínimo
Grave
aceitável para a execução dos serviços,
conform e o disposto no Anexo 2 do edital.
Contratar empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes até o 3° grau, na linha
reta ou co lateral, por consangüinidade ou
Muito grave
afinidade, dos Senadores e servidores ocupantes
de ca rgos ou funções comissionadas, na forma
do Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
no 05/20 I I e Decreto no 7.203, de 20 IO.

Incidência
Por dia de
atraso.
Por ocorrência.
Por ocorrência.

Por ocorrência.

Por ocorrência.

Por ocorrência.

Por ocorrência.

Por ocorrência e
por dia.

Por ocorrência e
por empregado .
Por ocorrência.

Por ocorrência.
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ltem

44.

Descrição
Permitir situação que crie a possibilidade
causar ou cause dano físico , lesão corporal
consequências letais a qualquer funcionário
Con tmtada ou a servidores e usuários
SENA DO.

Grau
de
ou
da
do

Muito grave

Incidência

Por ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A listagem da Tabela 3 não é exaustiva, de forma que outras
infrações contratuais poderão ser penalizadas. Nesses casos, a determinação das sanções
cabívei s e do va lor da multa será rea li zada por autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os percentuais previstos nos quadros do Parágrafo
Nono des ta cláusula, somadas todas as penalidades ap li cadas, não poderão superar, em cada
mês, o máx im o de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses
especiais dos parágrafos segundo e quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- A reincidência na aplicação do percentual máximo
previ sto no pa rágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRA FO DÉCIMO TERCEIRO - Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o co ntrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da
cláusul a déc ima quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até
10% (dez pm ce nto) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função
da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Caracteriza-se como falta grave, compreendida como
falha na exec ução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribui ções sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte
e do auxíli o alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da
ap li cação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e co ntratar com a
União, nos termos do art. 7° da Lei no I 0.520/2002 .
PARÁGRA FO DÉCIMO QUINTO- Na ap li cação das penalidades, a autoridade competente
observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabi lidade;

11 - a não reincidência da infração;
111 - a atw1 ç:'io da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
COI111 SS IVa ;

IV- a e xec ll ~ão satisfatóri a das demais obrigações contratuais; e
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V- a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena
de advertênci a, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO- 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 pre vistos no parágrafo décimo quinto.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO- 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 DÉCIMO NONO- Ao final da vigência contratual e após quitadas todas as
verbas traba lllistas e previdenciárias, incluindo as rescisórias, havendo saldo existente no
DG BM, este poderá ser utilizado para pagamento das penalidades contratuais, observado o
Parágrafo Décimo Sétimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO- Não ocorrendo quitação da multa, na forma dos parágrafos
décimo oita\·O e décimo nono, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último
caso, cobrad o judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- 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, 1ws 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- determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII el o artigo 78 da Lei n° 8.666/1993;

11- amigáwL por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveni ~ ncia para o SENADO; ou
Ill- judicial. nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização l'Scrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
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PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nus autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRA FO QUINTO- Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do attigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93 , aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ I o e 2° do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA SUBCONTRATAÇÃO

O SENADO poderá, nos termos da lei , autorizar a subcontratação parcial do objeto, objetivando
o bom andamento do serviço, mediante justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA,
nas condições estabelecidas neste contrato.
PARÁGRA FO PRIMEIRO- A justificativa deve ser detalhada e conter no mínimo :
I- Descri ç.ãu elos serviços a serem executados pela subcontratada;
11- Cópia ciP Contrato Social da empresa;
111 - Decl aração de responsabilidade quanto à análise da conformidade documental e
habilitação da subcontratada, inclusive quanto à compatibilidade da empresa frente ao Atestado
de Capacid ade Técnica apresentado, devendo a Contratada zelar rigorosamente pela execução
dos serviços subcontratados.

PARÁGRA FO SEGUNDO - Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer
vínculo entre o SENADO e a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsável
pelo integral cumprimento das obrigações legais e contratuais.
PARÁGRA FO TERCEIRO -A CONTRATADA deverá informar previamente ao gestor
deste contrato a subcontratação a ser realizada no curso da vigência deste instrumento, bem
como qualquer substituição de subcontratada, e, se autorizadas, comprovadas com os
respectivos co ntrato e distrato entre as partes ou outro instrumento equivalente.
PARÁGR AFO QUARTO - A CONTRATADA tomará as providenci as cabívei s e
responsabili zar-se-á pelo pleno atendimento, por parte das empresas subcontratadas, às
determinações do Edital , do Contrato e documentos relacionados .
PARÁGRAFO QUINTO -A CONTRATADA deverá comprovar que a subcontratada atende
às condições de habilitação, mediante a apresentação dos documentos exigidos nos itens I 3.1 ;
13 .2; letra "d'' do subitem 13.3.2; 13.3 .3; letras "a. I" e "a.2" do 13.3.4 do edital, bem como
capacidade técnica compatível com o objeto da subcontratação, devendo substituir de comum
acordo com u gestor, a subcontratada que, de qualquer forma , impeça, dificulte ou prejudique
a prestação dos serviços.
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PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a inserir, no contrato ou instrumento
equivalente de prestação de serviços que vier a celebrar com sua eventual subcontratada,
cláusula es tabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do objeto
subcontratadu.
PARÁGRAFO SÉTIMO- É vedada a subcontratação da totalidade dos serviços necessários
ao perfeito atendimento do objeto deste contrato.
PARÁGRAFO OITAVO- De modo específico, a CONTRATADA poderá subcontratar as
seguintes pat·tes do objeto:
I- Serviço cuntínuo de tratamento químico e análise dos condensados e das águas dos sistemas
de refrigera~ à o (item 2 das Planilhas do Subanexo A do Anexo 2 do edital);
11- Serviços sob demanda (item 3 das Planilhas do Subanexo A do Anexo 2 do edital);
III- Sistem8 de Ponto Eletrônico Biométrico (item 4 das Planilhas do Subanexo A do Anexo 2
do edital);
IV- Fornecimento de materiais, incluindo procedimentos proprietários necessários à instalação
(item 5 das Plan ilhas do Subanexo A do Anexo 2 do edital).

PARÁGRA FO NONO - A CONTRATADA deverá supervisionar e coordenar os trabalhos
das subcontratadas, assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos
de execução dos serviços .
PARÁGRAFO DÉCIMO- É vedado o repasse, com ônus para o SENADO, de auxílioalimentação e vale-transporte para os subcontratados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VIGÊNCIA

O presente co ntrato terá vigência por 36 (trinta e seis) meses consecutivos, a contar da data de
sua assinatu ra, podendo ser prorrogado uma única vez por um período de 24 (vinte e quatro)
meses, a critério das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, 11 , da Lei
n.0 8.666/9 3.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deve rão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência conlt·atual.
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 trabRihista devidos aos seus empregados, segundo os requisitos do inciso LXII da
Cláus ul a Set.:ttnda e do Parágrafo Sexto da Cláusula Sétima.
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Processo n° 00200.006886/2 017-03

SENADO FEDERAL
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 da s testemunhas adiante designadas , que também o subscrevem .
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su"'ER'ilSv

CATEGORIA

I t: '- 1'11\.,U-

AR-CONniC:IONAhO- 40hrs

MÓDULO 1 -COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇ.A.O:

Percentuais

~
i
I
i
I

VALOR PROPOSTA

!,459,36

Ad<Ciona""""'""Adooo na~

loraNOiurnaMoonal
lnler"lo lnlrajornada
Outros Doi
TAL DA,

RS~

~lOS MENSAIS E DIÁRIOS

AuxHio noosportall5•2 501•22 "'"·

ID"'oto n• 7,94012016 • GDF

Auxlli~

466,64

(Assi,ênoa Médica (6' TA contrato n' 04212014)

-~

TOTAL DOS BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS
~ 3-

INSUMOS DIVERSOS
In sumos Dive.s os
28.06

i
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s de Proteção lndividuai i EPI)
TOTAL DE INSUMO S DIVERSOS

28,06

MODULO 4 . ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

o FG r o

I

,69
,59
Lei 7.787 de 30106189)
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r n'11C 1 e art. 30, Lei n• 8, 036/901
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I
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• pela L ai n' 8.1 54/90)
(SEBRAI;J§ 3', art,_6', L~ 6.029/90, I

E

~
,00'<

e:

0,60'•
TOTAL

13' SALAI<IC

~

Pe<centuols

~
,75

~
~

120'-'

~
VALORES
1,66

Sub1o1al
107,6 1
!.47

(lncldéncla do ,

• so b<e

~

~
~

> malernldode

1,94

~
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do~
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~
1,29
,36

oi dos Avisos Prévios Indenizo do e T"balhado

I

(Férias 1conlorme llem C, .2-6:
r nuo
l PÁG 261
(Adicoonal de ;o,;.,
(Auxiloo doença 1 arts. 59 a 64 , Lei 6.
. ar\. 16. Ler n• 8. 12/91 e ar\, 76
L<Cença palernodadejarl. '. '""·'-" I CF e 10, § 1'
(Falias legais la<\. 473 e 6: ,
(Acidenle de Trabalho la<ts. 19 a
i 6.213/9". act.
Te Lei n• 6.367/76)
Sub1olal
0,4<

~
~

..lliM
QUADRO

''""""'""'"'-1

ILO 4 /ENCARGOS

4

"

I

I

( AFA S~ ~

PR<JVISAO HESCISAC
IJ S IO L1ER EPO>!Ç f•O r"1

I

'I

~

MODULO 5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Pa<eentuals
54 .20
(LUCRO
I

~

~

~

B,1
8 .2

8.3

B.<

PIS
COFINS
Tributos Municipais ISS
CPRB(Contribuição Previdenciaria sobre Receita Bruta)- Lei 12.844 de 2013, Art. 7° inciso IV, alterada pela Lei 13. 161
de 2015 Arl 7°-A

210,96
971,60

2.00%

297,13

4,5()•-'o

668,53

17 , 46 ~"'

3,049,66

Subtot.al

VALOR: TOTAL (SVBfOTAL MÓDU LO 5 +LUCRO)

(categoria

rofissional)

VALORES

Quantidade
1 POSTO

Fédas (submódulo 4.5) +te rço constitucional de férras (submódulo 4.5)
13° salário (submódulo 4.2)
Incidência do submódulo 4 .1 &obre Férias. terço constitucronal de férias e 13° salário
Multa do FGTS e Contribuição Social (Somatófio Multas Avisos Pcévios Indenizada e Trabalhado)

Sub total DGBM
Taxa de Administração (Custos Indiretas) (módulo 5)
lucro (módulo 5)

TOTAL DGBM

14.856,25

..

DGBM PROPOSTA

11.11 % RS
8,33% RS
2.97% RS
4.78% R$
R$
3.00% R$
4.50% R$

R$

939.58
704,66

251,57
404,36
2.300,17
69,01
106,61

2.475,79

Empresa ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomccánicos LTDA

GNPJ 00.681.882/ 0001-06
Data Propos ta 19/11 /201 8
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~

"e

I
i

I

I

MODUL
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r n' 10101 e ort. 30. Lei n• 8 036/9(
IFGTS
(Risco de Addente ·
I
I RAT 3%' FAP )2141
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1.50'.4

~
~
~

~

_1?6.R
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MODULO

B

...ill.±

2.821 ..:

UQMil

TQ!I\1,~

5
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~
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·CUSTOS INOIRE" OS, TRIBUTOS E .UCRO
~

Taxo de
: Rc

>( C u s lo~

4.
~

B
B.
B.

[COFI NS
Tribulos Munic•pais 1§5

CPRB(Contribuiçáo Prevrdencrafla sobre Reteria Brura} ·Ler 12.644 de 2013, Art 7° mcrso IV alterada pela Ler 13. 161
de 2015 Art. 7°-A.
Subtotal

VALOR TOTAL (SUOTOTAL MÓDULO 5 + LUCRO)

4, 500.4

668.53

17,46%

3,049,68

Quantidade

(catcgori3 profi ssional)

VALORES

14.856,25

1 POSTO

DGBM PROPOSTA

%
Férias (submódulo 4.5) • terço constrtucional de férias (subm6dulo 4.5)
13" salãrio (submódulo 4.2)
lncrdêncra do submódulo 4.1 sobre Fénas, ter o consh tucronal de férias e 13° salá rio
Multa do FGTS e Contribui ao Socral (Somatório Multas Av1sos Prév1os Indenizado e Trabalhado)
Sub total DGBM
Taxa de Adm1nrstraçao (Custos Indiretos) (módulo 5)
Lucro (módulo 5)

TOTAL DGB M

11,11% R$
8.33% R$
2.97% R$
4.78% R$
RS

3.00% R$
4.50% RS

R$

939,58
704.66
251,57
404.36
2.300, 17
69,01
106,61

2.475,79

Empresa ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomccãnlcos LTDA
CN PJ 00.681 .882/0001·06
Data Prorosta 1911112018
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Subtota l

76,03
1,63
87,06

QUADRO RESUMO. MÓDULO 4(ENCARGOS r ~-~o ~,
4
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IAFASTAMENTC
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TCTAL

14.244,64

. MODULO 5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
I
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fij(
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I
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I
>Uio& Munici oai& ISS

12 ,34

'lrtdl retos)
4.50.
14,46.
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1.42'A
6. 54 ~

,64
-34 ! ,30

< . 1111~
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CPRB(Contdbuiçêo Providenciaria sobre Receila Bruta)· Lei 12.844 de 2013. Art. 7" 1nciso IV alterada pela Lei 13. 161
de 2015Art 7"-A.
Subtotal

VALOR TOTAl (SUBTOTAL MÓDULOS + LUCRO)

(cntcgorln pro fi ssional)

4,50•,4

240.35

17,46'..!.

1.096.39

Quantidade

VALORES

•,4

DGBM PROPOSTA

5.341 ,03

1 POSTO

Férias (submódu lo 4.5) +terço constitucional de férias (submódu lo 4.5)
1J" salãrio (submódulo 4.2
Incidência do submódulo 4.1 sobre Férias. ter o constitucional de férias e 13" salério
Multa do FGTS e Contribuição Social (Somatório Multas Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado)
Su brotaf DGBM
Taxa de Admmistra ao (Custos Indire tos} (módulo 5)
Lucro tmódulo SJ

TOTAL DGBM

11,11% RS

294.75

R$
R$
4.78% R$
R$
3.00% R$
4.50% R$

22 1,06
78,92
126,85
721 ,58
21 ,65
33,45

RS

776,68

)
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CATEGORIA

IC: IfiNAnn-

MÓDULO 1 -CO MPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

44 hrs
Percentuais

~
I
I
I

VALOR PROPOSTA

~

'

~E!HE

'
TCTAL DA

R$2.000,00

MODUL > 2 - BENEFICIOS MENSAIS E OIARIOS•
'"lllo Traosporte
I
(Cesta Básica

((5•2. 5 0)<2~6 %)

(Decreto n•. 1.94012016- GDF)

94.60
693.00

(Assistê ncia O d o ntol ó~ "

_9.9()_

(Assi stência Médl"~ contraio n• 042/2014)

139.00
2.00

( ~d~ropo/AU<ilio Funeral

TOTAl DOS BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
~INSUMOS

~

DIVERSOS
Ins umos Diversos

(Unilorme

28.

(Materiais de Consumo

~
~

)Equipamentos de Proteçao lndivld"'l (EPI)
!Outros
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

~

MODULO 4 · ENCARGOS SOCIAIS E
I

'FCT S

Percentuol•

-

--º&11'
~

'

"""de Acidente do·
SEBRAE I§ 3'. art. 8'. Lei 8.

13' SALARIO

.
. Decreto n' 87.0431821
le mt.
. '
I RI 3% < FAP 1.0: 14)
. alierode ceio Lei n' 8. 154190J

1.50'1
1.00'1

TO TAL'

15.30'.<

:!2?.

20.90
4.
52.
167.20
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I
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QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS

VU>ALMIOI~/
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I I l EFG l S
I
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~(
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4.
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(PilO VISAO RESCISAO
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OTAL
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MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A

B

Porcentuo l
I

Tox• de
LUCRO

; Indiretos!
4.'

'

'

)()·~

~
179.51
704.66
69.20
_11_li1_
~

)

I~ A

CPRB(Contriburçao Previdenoarla sobre Receua Bruta) · Lei 12.844 de 2013. Art. 7° mcrso IV alterada pela Ler 13. 161
de 2015Art. 7°-A.
Subto tal

219.29

c
1.000,315

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULOS+- LUC RO }

Quantidade

!categoria pro fi ssionalt

VALORES

1 POSTO

4.873,2 1

Férias (submódulo 4.5) +te rço constilucronal de férias (submódulo 4.5)
13° salârro (submódulo 4.2)
Incidência do submódulo 4. 1 sobre Férias. terço constitucional de férias e 13° salário
Multa do FGTS e Contribur ao Social {Somatórro Multas Avrsos Prévros Indenizado e Trabalhado)
Su brotal DGBM
Taxa de Admrnrstraçao (Custos Indi retos) (módulo 5)
lucro (módulo 5)

TOTAL DGBM

OGBM PROPOSTA
11.11% R$
2J2,14
174,10
6.33% R$
2.97'Yo RS
62,15

4.76% RS
RS

3.00% RS
4.50% RS

R$

568.29
17,05

26,34

611 ,68

)

1 rnpresa ENTHERM Engenharia de Sistemas Tcrmomccãnico s LTOA

CNPJ 00.681.882/ 0001-06
Data Proposta 19111 12018

CCT
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MÓDULO 1 -COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:
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'Fune<•l

~
~
~
TOTALD~~IC IO~ ~

~

__MMUL03~

~
[Unlfo•me
[M•Ierlol• de Con'"mo
'do Proroçao
[o.rt_ros

~
~
~

tn d l,l d"~

~

~

MOOUL ) • ·ENCARGOS SOCIAIS E
I

r
I

I I
~

ISENAJ o" SENAC (Docro1o n' .318186)
ii NCRA (aot. 1'.. Docroro Lei 146170 Lei . ' . de 30106/89)
ISalário Ed""çao (art. 3'. '"c"o . Decreto n' 7.043/82)
r n'1 10/01 e a<t. . L" n' 6.036190)
'GTSIL•
Rloco de A"dento do ·
~~
S EBRAE(§ 3'. art. 6'. L" 6. l29190. alterada pole Lol n' 6.154190)

"-"""
0"2~'!

~

2.50'!
l .OO

~

~

~
~

__(),!;~

_l"_(YTJ>I,:
ll"SALAR/C

~
Percenl""l'

I

IJ..!.

167.20

~
174,10

~

lncldencla do 4.. sobre o 13' solórjo

E
IJ;h .

) MATEIHJ II'
I
l!ncldêncla do 4 . . •ob" a la•1amen1o

~
~

=
=

m_.r_~

~

..2Q!ill_
~

~

..lMQ1
0,48

1.4. PROVISAO P\ RESCISAI'
~

--º'
--º'
--º'

I

I
r

I
I
IM,tta do

I

I

r

T SedaOontrlb,lçao--ª-º"-"-'-"~

~
~

J1.R

99,90

~

1.5. CUSTO DE

I
~

I
Audllo doonça ('"'·59 a 64. Lei 6. 131lJ:~,_1_1!,~~
Ucença paternldado (ort. 7'.1ncl•o_J<t; ~
Faltao legel• (ort.
I
Acidento de ·r•balho (arts. 19 a • ~Outroo
llncldéncla do 4.. >obre o'

~
~

-º2!!.
~

~
~

' "'1~

~

:
QUADRO RESU"tO- MÓDU LO 4 (ENCARGOS TRI\.R4 Hr<T4.<t.
4. .
4. .

l E FGTS
/3' SAL4HIO E AD ICIONAL DE

~
~

~

4.J.

'·

..1:

~

U,Ul>U1'

IPROVISAO RESCISAD
I

~
~

r

...1!!
_ J;j

3.872.84

TOTAL ~=

MODULO 5 CUS"OS INDIRETOS, TRIBL TOS E LUCRC
Perc.n1 ,.al•

B
B

<.50%

LUCR
JTRIBU"OS
fPIS
I

I

I I

~
~

~
~
~
~

..11!!.

~

CPRB(Contri buiçao Prev1dencinria sobre Receita Bruta) - Lei 12.844 de 20·13, Art. 7" inciso IV alterada pela Lei 13. 161
de 2015 Arl 7"-A.
Subtotal

4,5<>-4

219,29

1.000,:16

17,.46%

V,ALOf! TO TAL ISUBTOTA L MÓDULO 5 + L UCRO)

Quantidade

(c:1tcgoria profissionol)

VALORES

4.873,21

1 POSTO

'.4

DGBM PROPOSTA
232,14

Férias (submódulo 4.5) +terço constitucional de férias (submódulo 4.5)
13° saládo (submódulo 4.2)
Incidênci a do submódulo 4.1 sobre Férias. ter o conslltucional de lérias e 13" sal ário
Mu11a do FGTS e Contribuiçao Social (Somatório Multas Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado)

11 .11 "A. RS
8.33% RS
2 , 97-.-~ R$
4.78'/t RS

62,15
99,90

Subtotaf DGBM

RS

568,29

Taxa de Admm1stração (Custos Indiretos) (módulo 5)
Lucro (módulo 5)

3.00"it R$
4.50% RS

TOTAL DGBM

R$

174 ,10

17,05
26,34

611,68

J;

E111presa ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomedinicos LTDA
CNPJ 00.681.882/0001-06
Data Proposta 19111/2018

CCT

SIMEB-OF x SITIMME-DF- MR047247/2018

CATEGORIA

ELETRn MI=têÂNitên DE AR-C0Nfl lr.IOIIIAI10 • 44hrs
MÓDULO 1 - COMPOSIÇAO DA REMUNERAÇAO :

VALOR PROPOSTA

Salário lase

' i

I

i

TCTAL DA
MODULO 2 • BENEFIC
A"iho Tran•porte ((5•2.50)x22 i
A"ilio Alimentação

c....

i MENSAIS E DIARIOS

-6%

DeO<elo n' 7.940120 16 GDFJ

""i"

[Seg"'o de Vid• em Grupo/A,I);o Funeral

11 ,

TOTAL DOS BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS

S DIVERSOS
In sumos Q;ve rs os

MODUL

~
~
26,11
[Outros
' DTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MO OUL J 4 · ENCARGOS >UCIAJS E
OFGI

VALORES

IINSS (art.

', inci•o I Lei n• 6. 1219'
!SESI ou SESC (art. 30. Lei n•
O e art. I' Lei 6.154/901
ISENAI ou SENAC (Decreto n' 2.31
~I

[FGTS Lei
[Ri•co de Addente do

11 0/G

[ SEBRA~~

t

3 ,26
,84

>n'67.043182)
ert. 30. Lei n• 6.036/901
l RAl 3%
OJ> 1.02141
'pele Lei n'll.154/90)

1,55ll<

.J>!J..Q_

9.00
1,50%

16<
31,26

~

~

TOTAL

15,30%

l1!·"
1,59
_1M§_
,15

. AFASTAf.1ENTO MATEI/' I

_()&_
_Q,()Il_
~
0,40

TCTAL .
. PROVISAO P\ RESC >AC
! Avis~

1,38

OF e

~

~

i i
. "bre o Avi"

...Q.R
~
TCTAL .

_hll'.<
Percenlual•
JO%

~
VALORES

~
<c58
0,23

[ Ad~
J Au•lli ~~l,!<_ .

, art.16. Le>n'B .21219 e ar
Loce nça parernrdade (an. ' '""'o
, CF e 10. § 1°
[Falias legais (art. 473 e a:
[Acidente de Trabalho (arts. 19 a
Lei
13191 . art.
r e Lei n• 6.367176)

0,58
0,44

Subtoral

~

TCTAL

66,

9,

QUAIORO RESUMO. MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALU>OTAO>
4

USl

DE REPOSIÇftO UC'

I ,

. AUSENTI

MODULO 5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

A
B

8.
B.
B.

Taxo de
li
>(Cu"os i
LUCRO
TRIBUTOS
[PIS
OFINS
Tributos Municipais ISS

...!,<!;
1()
26

CPRB(Contribuiçâo Previdencm11a sobre Receita Bruta)· Lei 12.844 de 2013. Art. 7° inciso IV, alterada pela Lei 13.161
de 2015 Arl 7°-A.
Subtotal

VALOR TOTA L {SUBTOTAL MÓOlJLO 5 +L UCRO)

(ciltcgori.a profisslon.al)

199,25

17 , 46~·

903,93
VALORES

Quantidade

1 POSTO

4.427,81

Fé11as (submódulo 4.5) • terço constitucronal de fé11as (submódulo 4.5)
13Q salário (submódulo 4.2}
lncl déncra do submódulo 4.1 sobre Féuas. ter o constitucional de férias e 13° saláno
MuUa do FGTS e Contrrburçâo Socral {Somatórro Multas Av1sos Prévros l ndemzado e Trabalhado)
Subrot;:,/ DGBM
Taxa de Adminrstração (Custos Indiretos) (módulo 5)
lucro (módulo 5)

TOTAL DGBM

OGBM PROPOSTA
231 ,45
11 .11% RS
8.33% RS
173.59
2.97 % RS
61.97
4.78% RS
99,61
566,62
RS
17,00
3,00"/• R$
4.5o•;., RS
26,26

R$

609,88

Empresa ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomecâ nicos LTDA

C NPJ 00.681.882/ 0001-06
Data Proposta 19/11/2018

CCT

STICMB-DF x SINDU SCON-DF TACC DF000523/2018

CATEGORJA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO • 44 hrs
MÓDULO 1 ·COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÂO:

Percentuais

Satã rio Base
Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Nolurno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo lntra'ornada
Outros D1f horas extras

VALOR PROPOSTA
1.049,40

RS 1.049,40

TOTAL DA REMUNERAÇAO
M OULO 2 • BENEF CIOS MENSAIS E DIARIOS
Auxilio Transporte ((5+2.SO)x22 dias- 6'.J.)

{O~teto

n° 37.94012016

GOF)

220,00

Auxilio Alimentação

486,64

Cesta Bàsica
Assistência Odontol ógica
Auistência Médica {6° TA contrato n° 042/2014)
Seguro de Vida em Grupo/Auxilio Funeral

11 ,12

717,7&

TOTAL DOS BENEFICIOS MENSAIS E OIARIOS

MODULO 3-INSUMOS DIVERSOS
In sumos Div e r sos
Uniforme

28.73

Materiais de Consumo

90.43

Equipame ntos de Proteção tndivrdual (EPl)

28,11

Outros

147,25

TOTAL OE INSUMOS DIVERSOS:
MO DULO _. · ENCARGOS SOCIAJS E TRABALHISTAS

4. 1.PREVIOENCIARIO E FGn

Pen:entuuls
o. oo·~

INSS art. 22, inciso I, Lei no 8.212191
SESI ou SESC art. 30. Lei n• 8.036/90 e art. 1° lei 8.154190
SENAJ ou SENAC Decreto n° 2.318/86
INCRA art1°.1 , Decreto Lei 1.146170 e Lei 7.787. de 30106189
Salário Educa ao art. 3°, inciso 1, Decreto n° 87.043182
FGTS (lei Complementar n• 110101 e art. 30. Lei n° 8.036/90
Risco de Addente do Trebalho/RAT/INSS RAT 3% x FAP 1,0214)
SEBRAE
3°, art. 8°. Lei 8.029190. alterada ela Lei n° 8.154190}
atfedondamento

1.50'!.
1,00'1•

15,74
10.49
2,10
26,24
83,C015
15.74

o.2o•t.
2.50%

6.00%
1,50'.4
0.60%
TOTAL :

4,2 13• SALAHIO
13°Salãrio
Subtotal

•.1.

sobre o 13' sulátio
Incidência do
.:u redond:Jmento
TOTAL:
-1.3. AFASTAMENTO MATEr<'. lf'
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1 . sobre afns tamenlo m:Jternld:Jde
arredondamento

15.JO•..t
Pe rc entuais
8.33'1.
8 33'.4
1.27 1/o

9,60•,.(,
Percentuais
0.0200%

6 ,30
160,50
VALORES
87,42
13,37
100.79
VALORES
0.21

0,03

ll.A. PROVISAO Pi RESCISAtl

Perce ntuais
0.2 1"1t
0 .02%
0, 10 1ft
0.02%
4.78%

Aviso Prévio Indenizado art. 7°, XXI. CF e 477. 487 e 49 1. CLT 2
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio Indenizado
Avi so Prévio Trabalhado art. 7°, mciso XXJ. CF e 477. 487 e 491, Cl T
Incidê ncia d o 4.1. so bre o Aviso Pré vio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contribuiçao Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalha do
:Jrredond:Jmento
TOTAL:
ISSIONAL AUSE~./TE
Férias conforme Item c.1.2-62.4 DO Ir nu 00100.036274-46 P G 26
Adici onal de Férias
Auxlliodoen a arts. 59 a 64, Lei 8.213/91. art. 18, Lei n°8 .212/91 e art. 476. CLT)
Licen a aternldade art. 7°, inciso XIX, CF e 10. 1° CLT
Faltas le ais art. 473 e 83. CLT
Acidente de Trabalho arts. 19 a 23. Lei 8.213/91 , art. 473. CLT e lei nD6.367176
Outros

0,00
0,24

0',02'.4

TOTA L :

4.5. CUSTO DE REPOSIÇAO P •

VALORE S

5. 1:t-.4
Percentuais
0.00%
2 ,78%
0.03%
0.0 1%
0 .03"/o
0.02"1t

VALORES
2,20
0. 18
1,05

o 16
50.16
53.75
VALORES

29,14
0,29
0,12
0.29

0.22

0.00%
2 se•;.

Sublotal
lncidéncla do 4.1. sobre o Custo da Repos i ão
arredondamento
T OTAL:

30,06

0.44"/o

460

J,ao•..t

34.66

QUADRO RESUMO. MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
M

•U.

OULO 4 ENCARGOS TRAB AL HISTAS

•

PREVIOENCIAfiiO E FG TS

180,56
10079

1

0 ,7~
y~

TOTAL:
T0 TAL1 (MODULOS

3.. 66
350,00

33,3529%

RS 2.264,42

1+2•3~4)

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5
A

Percentuais

3.00%

VALORES

8.1

PIS

1 ,42°~

8.2
B.J

COFINS
Tributos Munici ais ISS

6.54'1•

67.93
104,96
412,02
40,46
186.35

2,00.,,

56,99

T:Jxa de Adminlstr
LUCRO
TRIBUTOS

ão Custos indiretos

4.50%

14,46 1.4

B.4

CPRB{Contribuiçáo Previdenciaria sobre Receita Bruta} -lei 12.844 de 2013, Art. 7° inciso IV. alterada pela lei 13.161
de 2015 Arl 7'-A.

128,22

Subtotal

c
17 , 46 '~

VALOR TOTAL (SU BT OTAL MÓDULO 5 +LUCRO)

tcnt~goria

584,91

Quantidade

pro fi sslon:Jl
1 POSTO

Fénas {submódulo 4 .5) • terço constttuc:tonal de rérias (submódulo 4.5)
13° salário (submódulo 4.2)
Incidência do submódulo 4.1 sobre Férias, ter o constitucional de ré rias e 13° sal ário
Multa do FGTS e Contribuição Social (Somatório Mullas Avisos Prévi os lnderuzado e Trabalhado)
Subtolal DGBM
Taxa de Administração (Custos Jndhetos) (módulo 5)
Lucro (módulo 5)

TOTAL DGBM

..

VALORES
2.1149.32

11 . 11%
8.33%
2.97%
4.78 1/o

RS

RS

RS
Rs
RS
3.oo•;. R$
4,5o•;. RS

DGBM PROPOSTA
11 6,56
87.42
31,21
50,16
285,35
8,56
13,23

RS

307,14

1 rnprcsa ENTHERM Engenhari a de Sistemas Termomecãnicos LTOA

c r<rJ oo.681.882/0001-06
Data llroposta 19/1112018

SIMEB-DF x SITIMME-DF- MR 047247/2018

CCT

CATEGORIA

"

1v11 "'"'

ADMtN]s· "'"

1vu .

44 hrs

MÓDULO 1 ~COM P OSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

P• ,c• ntu•l•

VALOR PROPOSTA

~

!Adicional de Periculosidade

(Adi"onallnsal ,b<idade SM
(Mc,nai NcMno
(Adooonal_<1e HE.
(H o<aN=~iOnal

(lnle,alo lnl<aje<nada
o""" Ool " " " .,.,,,
TOTAL DA
MOD UL

--".'~

; MENSAIS E OIARIOS

IA,ilio T<ansportell5 •2.50),; ! dia;.

1 fOwetc n' 37.940120 16 . GDFI

148,96

I A,il i~o

486,64

!Cesta BOsica
IAssistência Odon1<>16~ca
1Assistê nci~n'0<212014 )

l seg"'' de Vida

11 ,12

c F'"e<al

ue,n

'OTAL DOS BENEF ICIOS MENSAIS E IIARIC
;UMOS DIVERSOS

MODUL J J.

In su mos

01vers o~

(Unife<me

~
~
~

IMate<iais de Con.,mc
~IEPI)

lO"'"'

147,20

TC TAL DE IN SUMOS DIVERSOS;

SE

MODUL J 4 ·ENCARGOS
I

I
I
i I
(SESI '"·Sj;SÇ(>ort, 3Q, Lei n'

3 e art. 1'.Lei 8.1541901

~

t_e_a<t.

( R<Sco~"d.!"'<>,dc

!SEBRAE I§ J'. "1. 6'. Leo 6.·120190. I

1.50'"

Jl<ll'

3~.

Le.l n' 6.036/90
IRA' 3'• ' FAP 1.0214}
'oeleLeo n'6.154/901

-""""'
,50'4

õALAf<IO

~
Pment"'''

S"blola l

_,,...

Incidência~~

~
VALORES
98,63
15,09

~

OTAL
JMAT FI<t.l; '
IAI.,tamentc malemidade
I
I

_9,ll(l'l(.
Pe<eent"'i'
0.0200%

~
VALORES

~

opoJo%
OTAL

I

~

--º'º'
~

,02'-\
Pe<eento

, ,, . 487o ••· . t[ 121
I
CF e 47 . 467 e 49 ' .
. 7'.
lncldéncle do 4.. oobJe o A,l,_o I
I T<abalhado
IM,Ita dcF< Ts._da <;c!'l<ib"~ cdal d" A'isos
. 7'.

I

J~

1.60%
TOTAL

i

~

~

. !1'/o

....

--º.12.

~
~

,16
0,16
56,60

'e T<abalhadc

~
1.5. CUSTO UE REP()SIÇ_A{

Pmen1"'1

I

~

i
i
11

I
13/9 • "t. 18. Lai n' 8. 12/91 oa<t. 476,
CF e 10, § 1'

1 arts. 59 a 64. Lei

I Licençapate"""ª"e~

.33'.!

Fa lt a~

i

I

~

i

i

Subtotal

~

""""

!,59
20,29

'OTAl

~ -

2.66

..

QUADRO RESUMO . MÓDULO 4 (ENCARGOS

TDAD

UO<TAOO

J 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS}

<. 2.

l E FGTS
I
(.\F A TAMF.NTO 1MII,I<NilJAtJt

·l.~.

IPROVISAO RéS CISAO

''·.

_J_1:B

I

J.2!

..

8( •,05

'·."

•1.S.

'·"

OTAl 1 IMOOULOS. 1+2+3••J
MODULO 5 CUSTO.SI

"'B

_,
B.

.-ª'.

I

TRIBU TOS E lUCRO
Po<eent,•i•

5

.00 ~

I~'
LUCRo
fRIBUT<J:i_
(PIS

1 . 50~

~~

....,.....
11_5 .~

~ .Q

~ .54 ~

i

V/lJ ORES

I

!,OOY.

2S!!~
~~

\

B.4

CPRB(ContribuiçAo Prev1denciaria sobre Receita Bruta) - lei 12 .844 de 2013. Art. 71 inciso IV. alterada pela lei 13.161

140,80

de 20 15 Art. 7°-A.

Subtotal

c
17 ,.16%

VALOR TOTAL (SU BTOTAL MÓDULO 5 + LUCRO)

642,30

Quan tidade

(co.tC!gOtlil profissional)_
1 POSTO

Férias (submódulo 4.5) +terço constitucional de férias (submódulo 4.5)
13° salário (submódulo 4.2)
Incidência do submódulo 4. 1 sobre Férias, ter o constitucional de férias e 13° salârio
Multa do FGTS e Contribui âo Social (Somatório Multas Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado)

..

VALORES

J.128,97
OGBM PROPOSTA
11 ,11% RS
131,51

8,33"!. R$
2,97% RS
4.78% RS

SubtotaJ OGBM

RS

Taxa de Admini stra ão (Custos Indiretos) (módulo 5)
Lucro (módulo 5)

4 .s o•Ao RS

TOTAL DGBM

3,00% RS

R$

98,63
35,21

56,60
321,95
9,66
14,92

346,53

Empresa ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomecánicos LTDA
CNPJ 00.681.882/0001-06
Data Proposta 19/11 /201 8

CCT

SIMEB-DF x SITIMME-DF- MR047247/20 18

CATEGORIA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 44 hrs
MÓDULO 1 -COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

Percentuais

Salário Base

VALOR PROPOSTA
1.184,00

Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo lntrajornada
Outros Dir horas e)(tras

RS 1,184,00

T OTAL OA REMUNERAÇAO
MODULO 2- BENEF CIOS MENSAJS E Dt~~UOS
Auxl1io Transporte H5+2 .50)x22 dias· 6%1 (Decreto n° 37 .04012016. G DFJ

148.96

Auxilio Alimentaçao

486,64

Cesta Bãseca
Assistência Odontológica
Assistência Médica (6° TA contrato n° 042/201 4)
11,12

Seguro de Vida em Grupo/Auxilio Fumual

6~ ,72

TOTAL DOS BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS
M DULO 3-INSUMOS DIVERSOS

hlsumo s Diversos
Uniforme

28,73
90,43

Equipamento s de Proteção Individual (EPI)

28,11

Outros
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:

147,26

MODULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
:1,\.PREVIDENC IARI O E FG r ...

Percentuais
0,00°/t
1.50%
1.00%
0 .20%
2,50%
8.00%
1,50'/t
0 .60%

INSS art. 22, inciso I. Le1 n° 8.212191
SESI ou SESC art. 30. Lei no 8.036190 e art. 1°, Lei 8.1 54190
SENAI ou SENAC Decreto no 2.318/86
INCRA art 1°, I Decreto Lei 1.146170 e Lei 7.787 . de 30106189
Salário Educação art. 3°, inciso L Decreto n° 87.043182
FGTS Lei Complementar n° 1 10/01 e art. 30, Lei no 8.036190
Risco de Acidente do Trabal hoJRATIINSS { RAT 3% x FAP 1,02 14
SEBRAE(§ 3°. art. 8°. Lei 8.029/90. alterada
arredondamento

pela Lei n° 8.154190
T OTAL:

4.2 13g SALARIO
13°Salário
Subtota l
Incidência do 4.1 . sobre o 13' salârio
arredond01mento
TOTAL. !

.\.3. AFAS'I AME NTO MATI H .1

T OTAL ;
4.4. PROVISAO P\ RESCIS Al
Aviso Prévio Indenizado art. 7°, XXI. CF e 477.487 e 491 . CLT) {2
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio Ind enizado
Aviso Prévio Trabalhado art 7°, inciso XXI. CF e 477, 487 e 491 , CLT
lncidéncle do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trobalhado
Multa do FGTS e da Contribui Ao Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhedo
õlrredondõlmento
TOTAL :
4.5. CUSTO DE REPOSIÇ A D P

ISSIONAL AUSENTE
Férias co nforma Item c.1.2-62.4 DO Ir nup 00100.036274-46 PAG 26
Adicional de Férias
Auxilio doença (arts. 59 a 64. Le1 8.21319 1. a1t. 18 Lee n; 8 2 12191 e ar I. 4i6. CLT )
Llcen a atermdade art. 7°, mceso XIX. CF e 10. 1° CLT
Faltasl~is art.473e83. CL T
Acidente de Trabalho arts. 19 a 23. Lei 8.2 13191, art. 473 . CLT e Le• n° 6.367176
Outros
Sublotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
arredondamento
TOTAL:

17 76
11 ,84
2,37

2960
94,72
17,76
7,10

15,30°k
Percentuais
8.33%
8 33"/t
1.27'!.

181.15
VALORES
98,63

15 09

9,60%
Percent uais
0.0200%
0.0030%

Alastamento matern•dade
lncld~ncl:. da 4.1. sobre a r:. stamento maternidade
:. rredondamento

VALORES

0.02"Á
Percentuais
0.21%
0.02%
0.10%
0.02%
4.78%
5. 12"Ao
Percentuais
8,33%
2.78%
0.03%
0 ,01 %
0.03%
0.02%
0,00%
11,20%
1,71%

113.72
VALORES
0,24
0,04
0,01
0.28
VALORES
2,49
0,20

1 18

o 18
5660
60.05
VALORES
9867
32.88
0,33
0, 13

OJJ
0 ,25
132,59

2029

12.91'"fi,

152.88

15 3000%
16045'1/t

18115
113 72

42,9612%

152.88
508,66

QUADRO RESUMO • MÓDULO 4 (ENCARGOS T RABALHISTAS)

•1.1 .
tl.2.

4.J.

4A.
'1.5.

M OULO 4 ENCARGOS TRABALHISTAS
PREVID ENC IARIO E FGTS
1J• SALARIO E ADICIONAL DE F ·r~ IAS
AFASTAMENTO MATE RNIDADE
PROVTSAO RESCISAO
CUSTO DE REPOS I AO DO PROF ISSIONAL AlJSEtHE

o0230'.1

tOTAL '

028
eoes

RS 2.486,66

TOTAL 1 (M OU LOS . 1+2+3+4)
MÓDULO 5 · CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
11
B

c
8.1
8.2
0.3

TóiXól de Administra ão C usto s lndlrl!los
LUCRO
TRIBUTOS

Perc•ntuols
3,00%
4.50%

14 46'.4

PIS

1.42%

COFINS
Tributos Municipal; ISS

6,54%

2.QOY,

VALORES
74.60
115,26
452,44
44,43
204 63
62.58

i

6.4

CPRB(Contliboiçao Prevtdenctalia sobre Receita Bruta) · Lei 12.644 de 2013. Art. 7° mctso IV attetada peta Let 13.161
de 20 15 Art. 7°-A.
Sobtotal

4,50•,4

140,60

17,48%

842,30

c
VALOR TOTAl {SUBTOTAL ro16DULO 5 + LUCf{O)

(c<ltego rto:a p ro f isslon<:~IJ

Quantidade

VALORES

•,4

OGBM PROPOSTA

1 POSTO

3.128,97

Fétias (submódulo 4.5) +ter o constitucional de férias (submódulo 4.5)
13° salário {submódulo 4.2)
lnctdéncia do submódulo 4.1 sobfe Fé1ias. ter o constitucional de lérias e 13° salério
Multa do FGTS e Contribuição Soci al (Somatório Multas Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado)
Subtotal DGBM
Taxa de Admtnistra ão (Custos Indiretos) (módulo 5
Luc10 (módulo 5)

TOTALDGBM

R$
R$
RS
RS
RS
3.00% RS
4,50% RS

11, 11 %
8,33%
2.97%
4.78%.

R$

131 ,51

98.63
35,21
56,60
321 ,95

9,66
1.4,92

346,53

E111presa ENTHERM Engenharia de Sistema s Tcrmomccânlcos LTDA

CN PJ 00.681.882/0001-06
Data Proposta 19/1112018

CCT

SIMEB-DF x SITIMME-DF- MR047247/2 018

CATEGORIA

OUTEIRO- 44hrs
MÓDULO 1 • COMPOSIÇÀO DA REMUNERAÇÀO:

Percentuais:

Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo tntrajornada
Outros Dlfhoras extras

VALOR PROPOSTA

1.706,84

TOTAL DA REMUNERAÇAO

RS 1.706,U

MODULO 2 ·BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
Auxilio Transporte ((5•2.50)x22 dia&· 6%) (Oecreto n° 37.{14012016 . GDF)

117,59
486,64

Auxilio AlimentaçAo
Cesta Bâsica
As;istência Odontológica
Assistência Médica

(6~

TA contrato

n~

04212014)

Seguro de Vida em GrupofAuxlho Funeral

11,12
TOTAL DOS BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS

815,35

MODULO l-INSUMOS DIVERSOS

Insumos Dive rsos
Uniforme

28,73
90.43

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

28,11

Outros
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:

1.7.28

MODULO 4 ~EN CARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. 1.PREVIDENCIARIO E FGH;

Percentuais

o.oo•;.

INSS art. 22. inciso I. Lei n• 8.212/91
SESI ou SESC art. 30. Lei n~ 8.036/90 e art. 1° Lei 8.154190
SENAJ ou SENAC Decreto n~ 2.318186)
INCRA art 1", I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787. de 30106189
Salário Educa áo art. 3~. inciso I. Decreto n• 87.043182
FGTS Lei Complementar n~ 110101 e art. 30, Lei n° 8.036190)
Risco de Acidente do Trabalho/RATJINSS RAT 3% x FAP 1.0214
SEBRAE(§ 3'. art. SO. Lei 8.029190. alterada pela Lei n• 6.154190
arredondamento
TOT AL:
13° Salário
SubtoliJ I
lnci d~ncla

do 4.1. sobre o 13" salário
arredondilmenlo
'TOTAL

1

MAT EI~ ~Jl '""'

Afastamento maternidade
lncidênciil do 4.1, sobre afastamento mill ernldilde
:Jrredondamento

TOTAL :
4.4. PROVISAO P\ RESCISAU

Aviso Prévio Indenizado art. 7°. XXI. CF e 477.467 e 491. CLT) 2
Incidência de FGTS sobre o <1viso prévio lndenlz:ado
Av1so Prévio Tra balhado art. 7", inciso XXI , CF e 477. 487 e 491. CLT
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Mul!a do FGTS e da Contribui ao Socral dos Avisos Prévios Indenizado e Traba lhado
arredondamento
TOTAL:
ll.S. CUSTO DE REPOSIÇAO

25,60
17,07
3,41
42,67
136.55
25.60
10,24

1.50%
1.00"/t
0.20%
2.50%
8.00"/o
1,50"1.
0.60%

-1. 2 1J<r SALARIO

4.3. AFASTAMENTO

VALORES

ISSIONAL AUSENTE
Férias conforme item c.1 .2-62.4 00 Ir nup 00100.036274-46 PAç; 26
Adicional de Férias
Auxilio doença (arts. 59 a 64, Lei 8.213191, art. 18, Lei n°8.212/91 e art. 476, CLT
Licen a paternidade art. 7~. inciso XIX, CF e 10. § 1~ C LT
Faltas legais art. 473 e 83, CLT
Acidente de Trabalho arts. 19 a 23. Leí 8.213191 . art. 473. CLT e Lei n11 6.367fi6
Outros
Subtotal
lncldéncia do 4.1. sobre o Custo daRe os i ão
arredondamento
TOTAL:

201,14

15.30""'Percentuais
8.33%
8,33"/o
1,27%
9.60',.{.
Percentuais
0.0200°!.
0.0030"!.
0,02%
Percentuais
0.21"!.
0.02"1.
0.10%
0.02'/o
4.78%
5.12'k
Percentuais
8.33%
2.78%
0,03'1·
o.o1 •;.
0.03%
0.02%
0.00%
11 ,20"4
1.71%

VALORES
142.18
2175
1G3,93
VALORES

0,34
0,05
0,39
VALORES

3 58
0.29
1 71
o 26
81.59

87.43
VALORES
142.24
47 ,40
0,48
0,19
0.47

0.36
191,14
29,24

12.91"k

220.36

15 Jooo•;.
t 604~.4

261,14
183 93

51221%
129116%
42.9612.%

87.3
220,38
733.27

QUADRO RESUMO~ MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)

4.2.
<1.3.

M OULO 4 ENCARGOS TRABALHISTAS
PREVIO [NCIAHIO 1: FGTS
13" SAL.ARIO E ADICI ONAL OE FERIAS
AFASTAMEN TO UIATERNIOAGE

'1.4.

PROVISAO RESCISAO

<1.5.

CUSTO DE nEPOSl AO DO PROF ISSIONAL AlJSErHE

•1.1.

o0230'4

TOTAL:

o31

R$ 3.202,72

TOl'AL1 (M DULOS\ 1+-2-t3+4
MODULO 5 ·CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Percentuais
A

B

c
B.1

B.2
0 .3

TilXil de Administra 5o Custos Indiretos
LUCRO
TRIBUTOS
PIS
COFINS
Tributos Munici ais ISS

3.ooo;.
4.so•;.

1.46•4
1.42 ·/~

6,54'/t
2.00%

VALORES

96,08
148,45
582,74
57,23

263.56
80,60

I

8.4

CPRB(Contribuiçâo Prevrdenciarie sobre Receita Bruta) ·lei 12.844 de 2013. Art. 7° inciso IV. alterada pela Lei 13. 161
de 2015 An. 7"-A.

181,35

S ubtotal

VALOR TOTAL {!mBTOTAL MÓDULO 5 .+ LUC RO)

c::~teoori;~

pro fl ssion:liJ

827,27

Ouiintldade

VALORES

14

OGBM PROPOSTA

1 POSTO

Fénas {submódulo 4 5) • terço constrtucronal de férms {submódulo 4.5)
13" salãuo (submódulo 4.2)
lncidêncra do submódulo 4. 1 sobre Férras , ter o constitucional de lénas e 13° salário
Multa do FGTS e Contnbuiçâo Socral (Somatório Multas Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado)

Subtotal DGBM

Taxa de Administra ào (Custos Indiretos) (módulo 5)
Lucro (módulo 5)

TOTALDGBM

11 , 11 % RS
8.33% RS
2.97% RS
4,78% RS
R$
3.00% RS
4,50'1• R$

R$

189,58
142,18

50.76
81,59
464,11

13.92
21 ,51

499,54

Empresa ENTHERM Engenharia de Sistemas Tcrmomecãnicos LTDA

CNPJ 00.681.882/0001-06
Dnta P1 oposta 1911112018

SIMEB -DF

CCT

ELE-

CATEGORIA

'iiNirYl

x SITIMME-DF - MR 047247/2018

DE AR-CONI

PLANTON ISTA·~ -~

MÓDULO 1 - CoMPOSIÇAO DA REMUNERAÇAo:

Percentuais

~

VALOR PROPOSTA
~

i
fH ot
I
lote.,alo lol,.jomada
Oot.os D1f h""
M0DU L02

~

; MENSAIS E DIARIOS

Au•ilio T"ospotte ({5•2.501•22 " " · 6'~ l fDoc,. to o•
Au,mo Alimeotação

~
~

7.94012016 GDFl

Ceot~ca

~
~cooltatoo'04212 0 14 )

I~
TCTAL DOS BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MODULO

301,70

S DIVERSOS
Insumos mvetSOS

Uoifotme

~
~
sele_f'<~ lod,,duai(EPII

'

28.11

jOultos
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
f)'ODULJ 4
I

147,20

S SOCIAIS E

'FGT >

POtcentu
IlNS S (art. !, inciso I Lei n• .
IS E~;J ou SESC (art. 30. Lei n'

)IJ_4_

~
~
~

~o

e Lei '.787. de 301061891
>o'87.0431821
I e art. 30. Lei n' 8.0361901
IRA13%
. alte,.de pela Lei o' 8.154190)

I
~I
TS Lei Com~emenlat n•
IRisco de Acideole do
I~ !,!i

_ 5~

l.OO

174.96

',_50"1

~

_o._so·~

TOTAL :

16.30'"

Subtotal

J3'A

flJ_2_
33<.62

13' SALAI<IC
13' Salâuo

182.18

~

~

~'l'_l

!10,06
_(),14_

Jlocldêocla do •

>matetoldade

• •obte

.0030%

__(),!)7_

_Q,Q:

o.

·~
-º-R

I
i
IA>i•o Ptévio T"balhado (ett. 7'.
flocld énclo do • • •obteo
IMulta do FGTS e da CoottibuiçOo

i
<XI.

i

I
'e 477. 487

e 401 .

~

o.

i I dos Avisos Ptévios lodeoizodo

"~
4.

e TIBbalhedo
TOTAL:

...!!dl.
~
12''

~

r ..ceolu
-~

~
~ç~h!'_

Licença paternidade (art. 7°. i
IFellas lageis(art.
3a
I

1 )

13191. att 18. Lei o'8.212191
XIX. 'e 10.6 1'

a:

..""·

i

CL f

e att

60.73
0.6
0.25

476.

e Lei o• 6.3671761

....M:
---º&

71'ó

~
~

12;_91 ~

--ª1d!

lg'ó

,..,

00%

Sublolal
I

QUADRO RESUMO- to"ÓDULO 4 (ENCARGOS TR' 0

·'""

U«TA<t

I
334.02

I
I

_I)(

,.,

JAF . TAMENTC

JU'A

PR ~

=1

I

-º-"-

m<

~.M!.

-ºJ1

112,91.

::md!
~

RS~

MO DULO 5- CUSTOS INDIRETOS,_TRIBUTOS E LUCRO

5
I

"
e.
B.
B.

Ug«J_
TRIBUTOS
PIS
OFINS
Tubulo•

i

i

Petceoluoi•
.00%
4.50%

~

~
__.,_,..

168.
661,
64.
299.

.Q1lli

~

I

BA

CPRB(Contribuiç!io Providenciaria sobre Receita Bruta)- Lei 12.844 de 2013, Art. 7°inciso IV. alterada pela Lei 13. 161

de 2015 Art 7'-A.

4,50'.4

205,86

17 ,46%

V3V,07

Sublotal

c
VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDU LO 5 + L.UCRO)

(catc gori:l pro!Jssional)

auantldilde

VALORES

'.4

OGBM PROPOSTA

4.574,6 1

1 POSTO

Férias tsubmódulo 4.5) • terço constitucional de férias (submódulo 4.5)
13" salârlo (submódulo 4.2)
Incidência do submódulo 4.1 sobre Férias. ter o constitucional de férias e 13° salário
Multa do FGTS e Conllibuiçao Social (Somatório Multas Avisos Prévios Indenizado e Trabal hado)
Su btotal DGBM
Taxa de Administraç!io (Custos Indi retos ) (módulo 5)
Lucro (módulo 5)

TOTALDGBM

11,1 1% R$

242,9 1

8 , 33"~ R$
2.97%, RS

182,18
65,04

4.78'/o R$

104,54

R$
3,00% R$
4.50% RS

594.67
17,84
27,56

R$

640,07

E1nprc sa ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomecãnicos LTDA
CNrJ D0.681.882/0DD1·06
D ata Proposta 1911112018

SIMEB-DF

CCT

x SITIMME-DF- MR047247/2018
!AI") O

CATEGORIA

PLAN't V l'l l:> 1A

.

12x36hrs ·NOTURNO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO :

VALOR PROPOSTA

I

i
i I i
[Mtionel ln,.lubtidede SM
I~

208.29

I I

MOOUL

~

i MENSAIS E OIARIOS

~e [(S•ummdi "· 6% l (Oeo, to n• 37 .04 012016. GDFJ

18,78
331 ,80

[A,.is<Onde Médica (6' · I conUato n• 04212014)

~
TOTAL DOS BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
MODUL

301,70

- INSUMOS DIVERSOS
Insumos Divorso s

[Unifetme

28,73

~
~
[Ouuos
-,.7,20

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

i SOCIAIS E TRABALHISTAS

MODUl l 4·

~~
~

I

~

16/90 ' ali. 1'. Lei 8.1541901
! 8186)
I 30106189)
't
te
. 30.
TnNSS IRA'' 3% <FAP .0214)
. el te<aOe pele Le< n• 8.154190)

~
~
59,88

"""'

~
1.60'- '

TOTAL
' SALA" IO
Subtotal

_15,30'.<
Petcentual•
8.33%

-'-'E
~
~

_8"~~

t

I

B

~

~

~
!30,06

i
[lncidénclo do 4 . . ••bte
t

> motemldode
OTAL

t4 . PROVtsAO I Rt,CI5<>•

0.0200%
0.0030'"

--º&

0 , 0 2~·1

~

__(l,QL

Petcentu
5,03
),40
1,40
0,37
114,49

[ A~

,XXI. CFe47: . 487e49' .
(2)
[lncitl!<>~_o_
> Ptévlo indenl, odo
jAv"o Ptévio Ttobalhado (a<t. '. <nd • o. I CF e 47: '. 487 e 491
[Incidência do , , •obte o <i•o Ptévlo Ttabalhado
[Multa do FC TS e da
i cao Sodal dos Aviso• Ptévios lndoni,.do

Tlebelhedo
'OTAL

i

I

~

I

~

Petcentuai•
8.33'
1.78'
0,03'
0.01 '
~

0.5. CUSTO Dt

i

l.367176)
Subtotal

--º""'
--º"'º"
~

122.69

~

~-

268,23
41,04
~

...

QUAOR~- MÓDULO 4(E NCARGOS <<VU>~ruST~I
t

li
I

J~

I

t

2:

I

1J!. l MATERNIOMJE

Jl
1.0:

TOTAL

~

ll.
04

~
MODULO 5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

"

B.
8.

8.3

LUCRO
[TRIBUT<JS
[PIS
O FINS
Tn bulos Municipal& !55

Petcentuois
3.00%
1,50%

18

3l

~

{\

BA

CPRB(ContrlbuiçAo Previdenciaria sobre Receita Bruta) · l ei 12.844 de 2013, Art. 7° inciso IV. alterada pela Lei 13.161
de 2015 Art. 7°·A
Subtotal

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 • LUCRO)

(cntegoria profi ssional)

222,72

17 .46"~

1.015.95
VALORES

Qunntld3de

4.949,26

1 POSTO

DGBM PROPOSTA
Férias (submódulo 4.5) + terço constitucional de l érlas (submódulo 4.5)
13° salârio (submódulo 4.2)
Incidência do submódulo 4.1 sobre Férias. ter o constitucional de férias e 13° salãrio
Multa do FGTS e Contribuiçao Socia l (Somatório Multas Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado)
Subtot:~l

Taxa de Administra ao (Custos

OGBM

lndiret~)

(módulo 5)
Lucro (módulo 5)

TOTAL DGBM

11 .11•h
8,33%
2.97%
4.78'/o

RS
RS
R$
RS
RS
J . oo·~ RS
4.so•;. RS

RS

266,04
199,53
71.23
114,49
651,29
19,54

30, 19

701,02

Ernpre sa ENTHERM Engenharia de Sistemas Tcrmomccânicos lTDA

CNPJ 00 .681.882/0001-06
Da ta Propost a 1911112018

STI CM B-DF x SINDUS CON -DF TAC C DF000523/2018

CCT

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PLANTO NISTA- 12

CATEGORIA

x 3.6hrs -DIUR NO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇAO DA REMUNERAÇAO :

Pen:en1uals

Sal ãrio Base
Adicional de Pericul osidade
Adicional Insal ubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Notuma Adicional
Intervalo lntra·ornada
Outros Difhoras extra s

VALOR, PROPOSTA
1.049,40

RS 1.0411,.00

TOTA L DA REMUNERA:;Ao

MODULO 2 • BENEF CIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Auxilio Transporte ((5+2,50)x22 dias- 6'Ao ) (Decreto n' 37.94012016- GOF}

150,00

Au xilio Alimenlaçao

331,80

Cesta Básica
Assistência Odontológ1ca
Assrstêncra Mêdica (6° TA contrato n' 042/2014)
Seguro de Vida em Grupo/Au xilio Funeral

11,12
TOTAL DOS BEN EFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS

4V2,G2

MODULO 3-INSUMOS DIVERSOS
Ins um os D IY I!'r sos
Unif01 me

28,73
90,43

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

28,11

O u tro~

u1,2e

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS :
MODULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4, I ,PREVID ENCIARIO E. FG

r•;

Percentuais

o.ooot.

INSS ar1. 22, Inciso I Lei n° 8.21219 1
SESI ou SESC art. 30, Lei n' 8.036190 e art. 1°, lei 8.154190
SENAI ou SENAC Decreto na 2.318/86
INCRA art l '.l. Decreto l ei 1.146170 e l ei 7.787, de 30106/89
Salário Educação art. 3°. inciso 1. Decreto n' 87.043182
FGTS (lei Comolementar n' 110/01 e art. 30, Lei n' 8.036/90
R!sCQ de Acidente do Tra bal hoJRAT/INSS RAT 3% x FAP 1.02 14
SEBRAE ( 3°. art. 8°. Lei 8.029190. alterada pela Lei n' 8.154190
arredondamento
TOT AL:

.\.1

13~

VALORES

SALAHIO
13' Salário
Subtotal
Inc idê ncia do 4.1 . sobre o 13" saliirlo

1.50'!.
1,00"1.
0.20%
2. 50%

15,74
10,49
2,10
26,24

6,00%

63,95

0.60"!.

15.74
6, 30

1 5,3 0~

Percentuais
8.33%
8,33%
1.27%

160,56
VALORES
87,42
13 37

arred o nd;~mento

TOTAL :
4.3. AFASTAMENTO MAT ER ~.
Afasta mento maternidade
Incid ência do 4.1. sobre afLJ stamento mLJiernldLJde
LJrredondarnento
T OTAL :

ttA. PROVISAO P\ RESCISA t·
Avi so Pré11io Indenizado art. 7°. XXI. CF e 477. 487 e 491. CL TJ 2)
Incidê ncia d e FGTS sobre o aviso révio indenizad o
Avi so Prévio T rabal hado art. 7'. incrso XXI. CF e 477 , 487 e 491, CLT
Incidência do 4.1. so bre o Aviso Prévio T ru balhado
Multa do FGTS e da Contribuição Social dos Avi sos Prévios Inde nizado e Trabalha do
arredondamento

TOTAL:
~.5.

CUSTO DE REPOSI ÇAQ

r:

. :"J~ SIONA L AUSENTE
Férias confo rm e item c. 1.2-62.4 DO Ir nup 00100.036274-46 PAG 26
Adicional de Féri as
Auxilio doen a arts. 59 a 64, l ei 8.213/91, arl. 18. Lei n°8.2 12/9 1 e art. 476. CLT
Uce n a aternida de art. 7e. inciso XIX, CF e 10. § 1° CLT
Faltas Ie ais art. 47 3 e 83. Cl T
Acidente de Trabalho arts. 19 a 23 . ler 8,21319 1. art. 473. CLT e Lei n°6.367n6)
Outros
Subtotal
Incidência do 4.1 . sobre o Custo da Repo sl ão

9,60".(.
Pe rce ntuais
0.0200%
0.0030%

0,0 2".4.
Percentuais
0.21 %
0.02%
0.10%
0,02%
4.78%

100.79
VALORES
0.21
0,03
0,24
VALORES
2,20
0,18
1.05

o 16
5016

5.12%
Percenluais
8,33'"!.
2.78'!.
0.03%
0,01%
0.03%
0.02'/o
0.00'!.
11,20'1.
1.71 %

53.75
VALORES
67 45
29,14
0,29
0,12
0.29
0,22
117 51
17 98

arredond:~mento

TOTAl :

135.49

12.91ck

QUADRO RESUMO . MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)

•1.1 .
d.<!.

4. J.
•1.11 .
4.5.

MODULO 4 ENCARGOS TRABALHISTAS
PREVIDENCIARJO E FGTS
\J' SALAR/0 E ADICIONAL DE FERIAS
J\FASTA,..·1ENTO MATERNIDADE
PROVISAO RESC ISAO
CUS TO DE REPOSI /',Q DO PROFISS IONAL AUSENTE

15 3000%

180 50

Q6045-J.

10079

51221%
129118'.4
4Z 9612%

13541J
460,83

o24

o0230%
TOTAL ;

5375

RS1.U0,41

TOTAL1 IMODULOS 1+2+"'3+4)
MÓDULO 5 ·CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E lUCRO
5
A

Tax;~

B

LUCRO

de Adminlstraç5o Cuslos Indiretos

TRIBUTOS

B.l

PIS

B.3

COFINS
Tributos Municipais ISS

a.z

Pe rcen tuais
3,00%
4.50°/t
14,48%
1.42'.4

6.5-<I 'A
2.00%

VALORES
64 ,21
99.2 1
389,45
38,24
176 14
53 ,87

4
~

BA

CPRB(ContlibulçAo Previdencialia sobre Rece•ta Brula ) · Le• 12.844 de 2013 , Art.
de 2015 Art. 7"·A.

7~

mc1so IV alterade pela Lei 13.161

121,20

Subtotal

VALOR TOT AL (SUBTOTAL MÓDULO 5., LUCRO)

(ciltcgorla profis sional)

552,87
Quantidade

VALORES

'.4

DGBM PROPOSTA

2.693,28

1 POSTO

Férias (submódulo 4.5) +ler o constitucional de féri as (submódulo 4.5)
13" salário (aubmódulo 4.2)
lncidéncia do :submódulo 4.1 sobre Fé/las, terço conslitudonal de férias e 13° sal ério
Mulla do FGTS e Conlribu• ão Soe~ ai (Somatôrio Multas Av•sos Prévios l ndemzado e Trabalhado)

11 ,1 1% RS
8.33'4 RS
2,97% R$

4.78'/• RS

Sub tota / OGBM

R$

TaiCa de Adm•n•suação (Custos l ndirelos} (módulo 5}
Lucro (módulo 5)

3.00% RS
4.50% R$

TOTAL DGBM

R$

116,56
87,42
31,21
50,16
285,35
8.56
13,23

307,14

Empresa ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomecânicos LTDA
CNPJ 00.681.882/0001-06
Dat a Proposta 19/11/2018

STICMB-DF x SINDUSCON-DF TACC DF000523/2018

CCT

CATEGORIA

IJ.IIli

IIJ.R~~-~

MODULO 1 • COMPOSIÇAO DA REMUNERAÇAO:

VALOR PROPOSTA

i
I
I
!SM
(Mei onal Not,mo
(AdiCional de HE
(Hora Noturna Adeional
(lnte.,ato lntrajornada
IO"tros Dif horas extras

l'l!Jil DA

RS 1.149,34

e• to Básica

(C

(A,.istência Odontoló~ca
(Assi,.ência Médica (6' TA contrato_n'0~/20141
<>_F~ n! '!l

(segoro de Vida

JTAl DOS BENEFIC~
MODULO .3:JN~os DIVERSOS
(Unifor"'e
s de Proteçao tndwid"ai_LEF'I!
)Owos

147,28

~:

MODULO 4 · ENCARGOS SOCIAIS E
I
I I
)SESI ou SESC (art. 30. Lei n• 8 036190 e art. 1'. Lei !.154/901
)SENAI o" SENAC (Decreto n' .318/86)
)INCRA (art 1'. , Decreto Lei 1.146170 e Lei . ' .de 30106/89
)Salário Edocaçao (art. 3', lnci•o , Decreto n• 7.043182)
FGTS I Lei Com~ementer n• 110101 e art. 30, Lei n' 8.036/9(
RisoodeAcidentedo·
~<fl'l'_~
SEBRAE(§ 3'. art. 8'. Lei 8. 129190, alte<ade pele Lei n' 8. 154/90)

1 ,50~

.OO'A
0 .20~

91,95

~

~
IJ'SALARIO

~
Percenloels
~5.

lncldéncio do 4.. sobre o 13'

~

'2(!!

Qii\1,

~

~
)Aie,.amento matemldade
)lncldénclo do 4 .• sobre olostomento motemidode

~
~

.s!.!!lk

'-'. PROVISAO P\ RESCISAC
A'iso Pré,io Indenizado (art. 7'c><><t,

~
I

~ ~ .

~

USTO DE REPOSIÇAC

SIONAl AI/SENTE
i
i

I

I

)A"'IIio doença I arts. 59 a 64, l ei 8, ~,art.'-ª-"'-""'

~;~mcis~ . ~

~

U_l'-

~IS. 19 a•~

i

Ootros

~
__1_M!l_

Incidênc ia do 4. , sobre o Costo da Repos ição

145r4JJ
QUADRO RESUMO • MODULO '-":"_•~~uvo

>reTA•

MODUL J 4(ENCARGOS ~

....!.!.!,!!,
_11Qd!,
J MATER rJIDADt
I'RDVISAO RESCISAC

r

1

2

.1M!.

~

"

~
MODULO
A
B

8.

''"de
LUCRC
TRIBL ·os
)PI S
:OFINS
i

5-CUSTO~~ LUCRC

o (Costo~

~

~
~
~
i; IS/?

~
~

~
.J\

BA

CPRB(Conlribuição Prevldenciaria sobre Receita Bruta). Ler 12.644 de 2013, Art. 7° mciso IV alterada pela Lei 13.161
de 2015Art. 7°-A.
Subtotal

129,29

4,50'-'

c
VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO .5 +LUCRO)
(C ilt ~orfil prof lssfo nnlj

17,46%

Quantidade

VALORES

·~

OGBM PROPOSTA

1 POSTO

2.873,07

Férias (subrnódulo 4.5) +terço constitucional de rérias (submódulo 4.5)
13° salário (submõdulo 4.2)
Incidência do submódulo 4.1 sobre Férias, ter o con!:õtilucional de férias e 13° salário
Multa do FGTS e Contribui ao Social (Somatório Multas Avisos Prévios Indenizado e Trabalh ado)
Sublotal DGBM
Ta:o:a de Admmis tra ilo (Custos Indiretos) módulo 5
Lucro (módulo 5)

TOTAL DGBM

11.11% RS

127,66

8.33% R$
2.97% RS
4,76% RS

95,74

RS

312.52

3.00% RS

4,50'). R$

R$

34, 18
54 ,94

9,38
14,49

336,39

Empresa ENTHERM Eng enhari a de Sistemas Termomecâ nicos LTDA
CNPJ 00.68 1.882/0001-06
Data Proposta 19/11 /201 8
PROPOSTA EMPRESA
POS TO DE TRABALHO

ITEM

1
2
3
4
5
6

SUPERVISOH TECNICO- ARCONDICIONADO- 40hrs
SUPERVISO!< TECNICO- COMANDO E
AUTOMACi\0 - 40hrs
ENCARRicG/\DO 44 hrs
TECNICO I I ETROMECAN ICO f ARCONDICIONADO- 44 hrs
TECNICO I M COMANDO ELETRICO I
AUTOMAÇÃ O - 44hrs
ELETROMLCANICO DE ARCONDICIONADO- 44hrs

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

QTDE

PREÇO TOTAL MENSAL

1

R$

14.856,25

1

R$

14.856,25

R$

14.856.25

4

R$

5.34 1,03

R$

21. 364,12

6

R$

4.873,21

R$

29.239,26

6

R$

4.873,21

R$

29.239,26

22

R$

4.427,81

R$

97.411,82

R$

14.856,25

7

AUXILIAR lll MANUTENÇÃO- 44 hrs

23

R$

2.849,32

R$

65.534,36

8

AUXILIAR /\ llM INISTRATIVO- 44 hrs

1

R$

3.128,97

R$

3.128,97

9

AUX ILI A I~

1

R$

3.128,97

R$

3.128,97

1

R$

4.029,99

R$

4.029,99

10
11
12
13
14

lll ALMOXAR IFADO - 44 hrs

OUTEIRO - •14t1rs
ELETRO Mr- CÁN ICO DE ARCONDICIONADO PLANTONISTA -12x36hrs
ELETROMFCANICO DE ARCONDICIONADO PLAN TON ISTA- 12x36hrs
AUXILIAR DI MANUTENÇAO
PLANTONI S rA- 12 x 36hrs -DIURN O
AUXILIAR ll r MANUTEN ÇAO
PLANTONIS I A - 12 x 36hrs- NOTURNO
TOTAL MENSAL

2

R$

4.574,61

R$

9.149,22

2

R$

4.949,26

R$

9.898,52

2

R$

2.693,28

R$

5.386,56

2

R$

2.873,07

74

R$

5.746, 14

R$

312.969,69

TOTAL ANUAL

R$

3.755.636,28

TOTAL 36 MESES

R$

11.266.908,84

Empresa ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomecânicos
CN PJ 00.681 .882/0001-06

Data Proposta 19/11/2018
RESUMO GERAL- DGBM
VALORES A SEREM PROVISIONADOS- Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação- DGBM
ITEM

1

/

3

r--

~

!>

f---(;

1-I

r-B

f---9
10

t--

11
'1)

n
1~

POSTO DE TRABALHO
SUPERVISOR TECNICO- ARCONDICIONADO- 40hrs
SUPERVISOR TE CN ICOCOMANDO E AUTOMAÇÃO- 40hrs
EN CARREGADO 44 hrs
TECNICO ELETROMECANICO I AR
CONDIC IONADO- 44 hrs
TECN ICO EM COMANDO
ELÉTRICO I AUTOMACÃO- 44hrs
ELETROMECANICO DE ARCONDICIONADO- 44hrs
AUXILIAR DE MANUT ENÇAO -44
hrs
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 44
hrs
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO- 44
hrs
OUTEIRO - 44hrs
ELETROMECANICO DE ARCONDIC IONADO PLANTONISTAELETROMECANICO DE ARCOND ICIONADO PLANTON ISTA AUXILIAR DE MANUTENÇAO
PLANTONISTA -12 x 36hrsAUXILIAR DE MANUTENÇAO
PLANTON ISTA -12 x 36hrsTOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL

QTDE

PREÇO UNITÁRIO
MENSAL

PREÇO TOTAL
MENSAL

1

R$

2.475, 79

R$

2.475,79

1

R$

2.475,79

R$

2.475,79

4

R$

776,68

R$

3.106,72

6

R$

611,68

R$

3.670,08

6

R$

611,68

R$

3.670,08

22

R$

609,88

R$

13.417,36

23

R$

307, 14

R$

7.064,22

1

R$

346,53

R$

346,53

1

R$

346,53

R$

346,53

1

R$

499,54

R$

499,54

2

R$

640,07

R$

1.280,14

2

R$

701,02

R$

1.402,04

2

R$

307, 14

R$

614,28

2

R$

336,39

R$

672,78

74

R$

41 .041,88

R$

492.502,56

