
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5, DE 08 DE MARÇO DE 2021.
Procedimento Administrativo n.º 0006906-51.2020.8.23.8000
Pregão Eletrônico nº. 49/2020
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pelo Secretário de Gestão Administrativa Michel Wesley
Lopes, nomeado pela Portaria n.º 324, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no DJE n°. 6854 de 05 de
fevereiro de 2021, inscrito no CPF sob o n.º 037.306.799-29, Portador da Carteira de Identidade n.º
6867749.772 SSP/PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
 
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação do serviço de
Copeiragem e Garçonagem para atender demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme
as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital..
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não podendo
ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 49/2020 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como
a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
 
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

GRUPO ÚNICO

EMPRESA: MORIAH EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ: 07.781.620/0001-54

ENDEREÇO COMPLETO:  AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 115 - SALA 202 - BAIRRO ALEIXO -
MANAUS/AM - CEP: 69.060-000

REPRESENTANTE: UBIRATAN BRAGA MOTTA FILHO



TELEFONE: (92) 98222- 5358  - E-MAIL: moriah.2010@outlook.com  /
moriahempreendimentos@gmail.com / biramotta48@gmail.com 
 

PRAZO DE ENTREGA:  A prestação do serviço deverá ser iniciada, após período de mobilização e
realização de reunião inaugural, oportunidade em que a fiscalização definirá a data para começo das
atividades..

ITEM DESCRIÇÃO QTD. VALOR DO
POSTO 

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

1 GARÇOM BOA VISTA 3 R$ 2.480,02 R$ 7.440,06 R$ 89.280,72
2 COPEIRAGEM BOA VISTA 9 R$ 2.674,97 R$ 24.074,73 R$ 288.896,76
3 COPEIRAGEM ALTO ALEGRE 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44
4 COPEIRAGEM BONFIM 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44
5 COPEIRAGEM CARACARAI 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44
6 COPEIRAGEM MUCAJAI 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44
7 COPEIRAGEM PACARAIMA 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44
8 COPEIRAGEM RORAINÓPOLIS 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

9 COPEIRAGEM SÃO LUIZ DO
ANAUÁ 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

10 HORA EXTRA 50% GARÇOM 2000 R$ 16,26 R$ 32.520,00 R$ 32.520,00
11 HORA EXTRA 100% GARÇOM 2000 R$ 21,69 R$ 43.380,00 R$ 43.380,00
12 HORA EXTRA 50% COPEIRAGEM 3000 R$ 16,26 R$ 48.780,00 R$ 48.780,00
13 HORA EXTRA 100% COPEIRAGEM 3000 R$ 21,69 R$ 65.070,00 R$ 65.070,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 238.104,13 R$ 769.999,56
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.
 
 

Documento assinado eletronicamente por UBIRATAN BRAGA MOTTA FILHO, Usuário
Externo, em 09/03/2021, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da
Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por MICHEL WESLEY LOPES, Secretário(a), em
09/03/2021, às 11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 0978141 e o código CRC 8CE9A515.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SUBSECRETARIA DE COMPRAS. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro -

CEP 69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: - @fax_unidade@, email: - http://www.tjrr.jus.br.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA – TJRR

PE nº 49/2020

Processo Administrativo nº 0006906-51.2020.8.23.8000.

ITEM QTD
VALOR DO 

POSTO
VALOR MENSAL VALOR ANUAL

1 3 R$ 2.480,02 R$ 7.440,06 R$ 89.280,72

2 COPEIRAGEM BOA VISTA 9 R$ 2.674,97 R$ 24.074,73 R$ 288.896,76

3 COPEIRAGEM ALTO ALEGRE 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

4 COPEIRAGEM BONFIM 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

5 COPEIRAGEM CARACARAI 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

6 COPEIRAGEM MUCAJAI 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

7 COPEIRAGEM PACARAIMA 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

8 COPEIRAGEM RORAINÓPOLIS 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

9 COPEIRAGEM S.LUIZ ANAUÁ 1 R$ 2.405,62 R$ 2.405,62 R$ 28.867,44

10 HORA EXTRA 50% GARÇOM 2000 R$ 16,26 R$ 32.520,00 R$ 32.520,00

11 HORA EXTRA 100% GARÇOM 2000 R$ 21,69 R$ 43.380,00 R$ 43.380,00

12 HORA EXTRA 50 % COPEIRAGEM 3000 R$ 16,26 R$ 48.780,00 R$ 48.780,00

13 HORA EXTRA 100% COPEIRAGEM 3000 R$ 21,69 R$ 65.070,00 R$ 65.070,00

 R$ 238.104,13  R$ 769.999,56 

R$ 769.999,56

RAZÃO SOCIAL:  MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ : 07.781.620/0001-54

INS . MUNICIPAL:  11365401

END .:Av. André Araújo, nº 115, Sala 202  Bairro:  ALEIXO

CEP : 69.060-000 TELEFONE : (92)98222-5358 CIDADE / UF : MANAUS AM

BANCO :  ITAÚ AGENCIA : 8338 CONTA  CORRENTE : 04618-1

E-MAIL :  moriah.2010@outlook.com

DECLARAÇÕES VALIDADE DA PROPOSTA 

Nome:  UBIRATAN BRAGA MOTTA FILHO

CPF: 188.590.382-00 Cargo: Diretor Administrativo

RG: 0620625-5

Manaus/AM

DADOS DA EMPRESA

DADOS DA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

1. Declaramos que o prazo de validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data do seu recebimento.

NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO 

REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.

14/01/2021 17:02

OBJETO DO CONTRATO

Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual contratação do serviço de Copeiragem e Garçonagem para atender demanda do Tribunal de Justiça do 

Estado de Roraima.

DESCRIÇÃO

GARÇOM BOA VISTA

Orgão expedidor: SSP/AM

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 

 Declaramos que foi utilizada a CONVENÇÃO COLETIVA CCT:RR000016/2017.

2. Declaramos que nos valores acima, estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, seguros, impostos, taxas,

encargos sociais e trabalhistas, uniformes e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto da Contratação.

Nacionalidade:  Brasileiro

Endereço: Av. André Araujo sala 202

Bairro: Aleixo

Cep: 69060000
Telefone: (92) 98222-5358

email: moriah.2010@outlook.com



Item Descrição Und.
quantidade anual 

necessária por 
posto

 Valor Unitário 
 Valor Total 

anual 
 Valor total Mensal 

1 Camiseta baby look feminina, gola redonda, na cor branca, confeccionada em 96% algodão e 4% elastano, toque 
macio, com a logo da empresa bordada.

und. 4  R$          15,50  R$          62,00 5,17R$                 

2 Calça Feminina Social Two Way, Preta, confeccionada em 96% de poliéster e 4% elastano. und. 4  R$          30,00  R$        120,00 10,00R$               

3 Avental frente inteiro, com amarração nas costas, preto, confeccionado em tecido brim pesado, 100% algodão, com 
renda branca nas bosdas, com a logo da empresa bosdada.

und. 4  R$          15,00  R$          60,00 5,00R$                 

4 Scarpin Feminino, Salto Baixo, Bico Redondo, solado antiderrapante, preto. Und. 2  R$          40,10  R$          80,20 6,68R$                 

5 Touca de tecido tipo cozinheiro und. 4  R$            6,00  R$          24,00 2,00R$                 

6 Blusa tipo bata para gestantes. Possui elástico na frente e amarração nas costas, que facilitam ajustar a largura da 
blusa de acordo com a evolução da gestação.

und. 4  R$          38,00  R$        152,00 12,67R$               

7 Calça legging preta, para gestante, totalmente sem costura, cintura alta. und. 4  R$          27,00  R$        108,00 9,00R$                 

8 Laço e Redinha para cabelo, com presilha, na cor preta und. 4  R$            4,78  R$          19,12 1,59R$                 

9 Meia tipo sapatilha, invisível, na cor bege. und. 4  R$            5,00  R$          20,00 1,67R$                 

10 Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm, impressão: digital, com cordão personalizado preso por presilha jacaré, 
contendo os dados: logomarca e nome da empresa, foto, nome e função do terceirizado e email da empresa ao final.

und. 1  R$            5,00  R$           5,00 0,42R$                 

 R$       650,32 54,19R$               

Uniforme  de Copeira

Total Uniforme Masculino (R$)



Item Descrição Und.
quantidade anual necessária por 

posto
 Valor Unitário  Valor Total anual  Valor total Mensal 

1 Camiseta social manga longa masculina, na com 
branca, com botões brancos.

und. 4  R$                       20,00  R$                    80,00 6,67R$                         

2
Colete social masculino preto, fabricado com tecido 
fino e liso, com forro e com botões
na parte da frente.

und. 4  R$                       20,00  R$                    80,00 6,67R$                         

3 Gravata borboleta preta, fabricada em com tecido 
fino e liso.

und. 4  R$                       15,00  R$                    60,00 5,00R$                         

4

Calça social masculina, confeccionada em oxford,
com modelagem regular, bolsos laterais e posteriores, 
cós com passantes de cinto e
fechamento frontal por colchete e zíper.

Und. 4  R$                       20,00  R$                    80,00 6,67R$                         

5 Cinto social masculino preto fosco, em couro 
sintético, com abotoadura preta ou prata.

und. 2  R$                       18,00  R$                    36,00 3,00R$                         

6 Sapato Social masculino, preto fosco, com cadarço. und. 2  R$                       45,00  R$                    90,00 7,50R$                         

7 Meia social masculina, na cor preta. und. 4  R$                         5,00  R$                    20,00 1,67R$                         

8 Par de Luva de tecido 100 % algodão. und. 6  R$                       12,00  R$                    72,00 6,00R$                         

9

Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm, impressão:
digital, com cordão personalizado preso por
presilha jacaré, contendo os dados: logomarca e 
nome da empresa, foto, nome e função
do terceirizado e email da empresa ao final.

und. 1  R$                         5,00  R$                      5,00 0,42R$                         

 R$                  523,00 43,58R$                       

Uniforme  Garçom

Total Uniforme Masculino (R$)



A Município/UF:
C Quantidade prevista de Postos

1 Tipo de serviço:
2 Salário Normativo da Categoria
3 Categoria Profissional

1 Valor (R$)
A R$1.200,00
B -R$                                                   

R$1.200,00

2.1 Valor (R$)
A 100,00R$                                            
B 33,33R$                                              

133,33R$                                            
46,40R$                                              

179,73R$                                            

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 240,00R$                                            
B Salário Educação 2,50% 30,00R$                                              
C SAT 1,00% 12,00R$                                              
D SESC ou SESI 1,50% 18,00R$                                              
E SENAI - SENAC 1,00% 12,00R$                                              
F SEBRAE 0,60% 7,20R$                                                 
G INCRA 0,20% 2,40R$                                                 
H FGTS 8,00% 96,00R$                                              

34,80% 417,60R$                                            

2.3 Valor (R$)
A 85,50R$                                              
D

85,50R$                                              

2 Valor (R$)
2.1 179,73R$                                            
2.2 417,60R$                                            

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições

Benefícios Mensais e Diários
Transporte
Outros (especificar)

Total
Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Total
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias
Total (R$)Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de 

férias
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a remuneração

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário
Férias e Adicional de Férias

 Subtotal Total (R$)

Salário-Base

Total
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Garçom
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente a mão de obra
Garçonagem
R$1.200,00

1. MÓDULOS

Dia 12/01/2021 às 09h

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Boa Vista/RR

Anexo VII-D MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo: 0006906-51.2020.8.23.8000.
Licitação nº: PE 49/2020

3

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO



2.3 85,50R$                                              
682,83R$                                            

3 Valor (R$)
A 25,66R$                                              
B 2,05R$                                                 
C 9,85R$                                                 
D 23,33R$                                              
E 8,12R$                                                 
F 38,40R$                                              

107,41R$                                            

4.1 Valor (R$)
A 151,77R$                                            
B 36,15R$                                              
C 1,82R$                                                 
D 12,47R$                                              
E 1,17R$                                                 
F 8,02R$                                                 
G -R$                                                   

211,40R$                                            

4.2 Valor (R$)
A -R$                                                   

-R$                                                   

4. Valor (R$)
4.1 211,40R$                                            
4.2 -R$                                                   

211,40R$                                            

5 Valor (R$)
A 43,58R$                                              
D

43,58R$                                              

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,80% 17,96R$                                              
B Lucro 0,85% 19,24R$                                              
C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 14,85R$                                              
C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 68,53R$                                              
C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 114,22R$                                            

234,80R$                                            

Valor (R$)
A R$1.200,00
B 682,83R$                                            
C 107,41R$                                            
D 211,40R$                                            
E 43,58R$                                              

2.245,22R$                                         
F 234,80R$                                            

2.480,02R$                                         

7.440,06R$                                         

Valor Total por Empregado

Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de empregados)

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Outros (especificar)
Total

Nota: valores mensais por empregado

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Intrajornada
Total

Módulo 5 - Insumos Diversos
Insumos Diversos

Uniformes

Total
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
Custo de Reposição do Profissional Ausente

Ausências Legais

Subtotal (R$)
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada
Intrajornada

Intervalo para repouso ou alimentação

Ausências Legais
Licença-Paternidade
Ausência por acidente de trabalho
Afastamento Maternidade 120 dias
Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)
Outros (especificar)

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 
4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.
Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Ausências Legais

Férias

Aviso Prévio Trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Benefícios Mensais e Diários
Total



A Município/UF:
C Quantidade prevista de Postos

1 Tipo de serviço:
2 Salário Normativo da Categoria
3 Categoria Profissional

1 Valor (R$)
A R$1.200,00
B -R$                                                                                                                      

R$1.200,00

2.1 Valor (R$)
A 100,00R$                                                                                                               
B 33,33R$                                                                                                                 

133,33R$                                                                                                               
46,40R$                                                                                                                 

179,73R$                                                                                                               

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 240,00R$                                                                                                               
B Salário Educação 2,50% 30,00R$                                                                                                                 
C SAT 1,00% 12,00R$                                                                                                                 
D SESC ou SESI 1,50% 18,00R$                                                                                                                 
E SENAI - SENAC 1,00% 12,00R$                                                                                                                 
F SEBRAE 0,60% 7,20R$                                                                                                                    
G INCRA 0,20% 2,40R$                                                                                                                    
H FGTS 8,00% 96,00R$                                                                                                                 

34,80% 417,60R$                                                                                                               

2.3 Valor (R$)
A 243,00R$                                                                                                               
D

243,00R$                                                                                                               

2 Valor (R$)
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Transporte
Outros (especificar)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
Benefícios Mensais e Diários

 Subtotal Total (R$)

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de 
férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a remuneração

Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário
Férias e Adicional de Férias

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias
Total (R$)

Composição da Remuneração
Salário-Base

Copeira
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Copeiragem
R$1.200,00

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA

Total
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Dia 12/01/2021 às 09h

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Boa Vista/RR

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente a mão de obra

Anexo VII-D MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo: 0006906-51.2020.8.23.8000.
Licitação nº: PE 49/2020
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2.1 179,73R$                                                                                                               
2.2 417,60R$                                                                                                               
2.3 243,00R$                                                                                                               

840,33R$                                                                                                               

3 Valor (R$)
A 25,66R$                                                                                                                 
B 2,05R$                                                                                                                    
C 9,85R$                                                                                                                    
D 23,33R$                                                                                                                 
E 8,12R$                                                                                                                    
F 38,40R$                                                                                                                 

107,41R$                                                                                                               

4.1 Valor (R$)
A 151,77R$                                                                                                               
B 36,15R$                                                                                                                 
C 1,82R$                                                                                                                    
D 12,47R$                                                                                                                 
E 1,17R$                                                                                                                    
F 8,02R$                                                                                                                    
G -R$                                                                                                                      

211,40R$                                                                                                               

4.2 Valor (R$)
A -R$                                                                                                                      

-R$                                                                                                                      

4. Valor (R$)
4.1 211,40R$                                                                                                               
4.2 -R$                                                                                                                      

211,40R$                                                                                                               

5 Valor (R$)
A 54,19R$                                                                                                                 
D

54,19R$                                                                                                                 

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,00% 24,13R$                                                                                                                 
B Lucro 1,00% 24,37R$                                                                                                                 
C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 16,02R$                                                                                                                 
C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 73,92R$                                                                                                                 
C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 123,20R$                                                                                                               

261,64R$                                                                                                               

Valor (R$)
A R$1.200,00
B 840,33R$                                                                                                               
C 107,41R$                                                                                                               
D 211,40R$                                                                                                               
E 54,19R$                                                                                                                 

2.413,33R$                                                                                                            
F 261,64R$                                                                                                               

2.674,97R$                                                                                                            

24.074,73R$                                                                                                         Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de empregados)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Nota: valores mensais por empregado

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Insumos Diversos
Uniformes
Outros (especificar)

Total

Custo de Reposição do Profissional Ausente
Ausências Legais
Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Intrajornada
Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)
Outros (especificar)

Subtotal (R$)

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Ausências Legais
Férias
Ausências Legais
Licença-Paternidade
Ausência por acidente de trabalho
Afastamento Maternidade 120 dias

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 
4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Benefícios Mensais e Diários
Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições



A Município/UF:
C Quantidade prevista de Postos

1 Tipo de serviço:
2 Salário Normativo da Categoria
3 Categoria Profissional

1 Valor (R$)
A R$1.200,00
B -R$                                                                                                                      

R$1.200,00

2.1 Valor (R$)
A 100,00R$                                                                                                               
B 33,33R$                                                                                                                 

133,33R$                                                                                                               
46,40R$                                                                                                                 

179,73R$                                                                                                               

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 240,00R$                                                                                                               
B Salário Educação 2,50% 30,00R$                                                                                                                 
C SAT 1,00% 12,00R$                                                                                                                 
D SESC ou SESI 1,50% 18,00R$                                                                                                                 
E SENAI - SENAC 1,00% 12,00R$                                                                                                                 
F SEBRAE 0,60% 7,20R$                                                                                                                    
G INCRA 0,20% 2,40R$                                                                                                                    
H FGTS 8,00% 96,00R$                                                                                                                 

34,80% 417,60R$                                                                                                               

2.3 Valor (R$)
A

-R$                                                                                                                      

Dia 12/01/2021 às 09h

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comarcas do Interior

Anexo VII-D MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo: 0006906-51.2020.8.23.8000.
Licitação nº: PE 49/2020

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente a mão de obra
copeiragem
R$1.200,00

7

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

1. MÓDULOS

Salário-Base

Total
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Copeiro
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

 Subtotal Total (R$)
Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de 
férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário
Férias e Adicional de Férias

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
Benefícios Mensais e Diários

Outros (especificar)
Total

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a remuneração

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários



2 Valor (R$)
2.1 179,73R$                                                                                                               
2.2 417,60R$                                                                                                               
2.3 -R$                                                                                                                      

597,33R$                                                                                                               

3 Valor (R$)
A 25,66R$                                                                                                                 
B 2,05R$                                                                                                                    
C 9,85R$                                                                                                                    
D 23,33R$                                                                                                                 
E 8,12R$                                                                                                                    
F 38,40R$                                                                                                                 

107,41R$                                                                                                               

4.1 Valor (R$)
A 151,77R$                                                                                                               
B 36,15R$                                                                                                                 
C 1,82R$                                                                                                                    
D 12,47R$                                                                                                                 
E 1,17R$                                                                                                                    
F 8,02R$                                                                                                                    
G -R$                                                                                                                      

211,40R$                                                                                                               

4.2 Valor (R$)
A -R$                                                                                                                      

-R$                                                                                                                      

4. Valor (R$)
4.1 211,40R$                                                                                                               
4.2 -R$                                                                                                                      

211,40R$                                                                                                               

5 Valor (R$)
A 54,19R$                                                                                                                 
D

54,19R$                                                                                                                 

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,00% 21,70R$                                                                                                                 
B Lucro 1,00% 21,92R$                                                                                                                 
C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 14,40R$                                                                                                                 
C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 66,48R$                                                                                                                 
C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 110,79R$                                                                                                               

235,29R$                                                                                                               

Valor (R$)
A R$1.200,00
B 597,33R$                                                                                                               
C 107,41R$                                                                                                               
D 211,40R$                                                                                                               
E 54,19R$                                                                                                                 

2.170,33R$                                                                                                            
F 235,29R$                                                                                                               

2.405,62R$                                                                                                            

16.839,34R$                                                                                                         

GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

Total

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 
4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Afastamento Maternidade 120 dias
Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)
Outros (especificar)

Subtotal (R$)

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Ausências Legais

Férias
Ausências Legais
Licença-Paternidade
Ausência por acidente de trabalho

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
Custo de Reposição do Profissional Ausente

Ausências Legais
Intrajornada

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada
Intrajornada

Intervalo para repouso ou alimentação
Total

Total
Nota: valores mensais por empregado

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos
Insumos Diversos

Uniformes
Outros (especificar)

Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de empregados)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários



Descrição Und. Qtd Valor Unitário Valor Mensal Valor Anual

Posto de Serviço de Garçonagem  para Comarca de Boa Vista postos de serviço
3          

2.480,02R$        7.440,06R$              89.280,72R$                      

Posto de Serviço de Copeiragem para Comarca de Boa Vista postos de serviço
9          

2.674,97R$        24.074,73R$            288.896,76R$                    

Posto de Serviço de Copeiragem para comarca de Alto Alegre postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de Bonfim postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de Copeiragem comarca de Caracaraí postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de Mucajaí postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de Pacaraima  postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de Rorainópolis  
postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de São Luiz do Anauá  
postos de serviço

1
2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

48.354,13R$            580.249,56R$                    

Planilha de consolidação de Orçamento

Valor total estimado



1 Tipo de serviço:
2 Salário Normativo da Categoria
3 Categoria Profissional
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

1 Valor (R$)
A 6,27R$                                          
B Valor da Hora Extra 50% 3,14R$                                          

9,41R$                                          

2.1 Valor (R$)
A 0,78R$                                          
B 0,26R$                                          

1,04R$                                          
0,36R$                                          
1,40R$                                          

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 1,88R$                                          
B Salário Educação 2,50% 0,24R$                                          
C SAT 1,00% 0,09R$                                          
D SESC ou SESI 1,50% 0,14R$                                          
E SENAI - SENAC 1,00% 0,09R$                                          
F SEBRAE 0,60% 0,06R$                                          
G INCRA 0,20% 0,02R$                                          
H FGTS 8,00% 0,75R$                                          

34,80% 3,27R$                                          

2.3 Valor (R$)
A
B
C
D

-R$                                            

Auxílio-Refeição/Alimentação
Assistência Médica e Familiar
Outros (especificar)

Total
Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução 
Normativa.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
Benefícios Mensais e Diários

Transporte

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a 
gratificação natalina e adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
13º (décimo terceiro) Salário
Férias e Adicional de Férias

Subtotal
Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)

Total
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração
Valor da Hora Normal

Dados para composição dos custos referente a mão de obra
Serviço de Garçonagem

R$1.200,00
Garçom

Hora Extra 50% -Serviço de Garçonagem

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual



2 Valor (R$)
2.1 1,04R$                                          
2.2 3,27R$                                          
2.3 -R$                                            

4,31R$                                          

3 Valor (R$)
A 0,20R$                                          
B 0,02R$                                          
C 0,10R$                                          
D 0,18R$                                          
E 0,06R$                                          
F 0,38R$                                          

0,94R$                                          

4.1 Valor (R$)
A
B
C
D
E
F
G -R$                                            

-R$                                            

4.2 Valor (R$)
A -R$                                            

-R$                                            

4. Valor (R$)
4.1 -R$                                            
4.2 -R$                                            

-R$                                            

5 Valor (R$)
A
B
C
D

-R$                                            

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,00% 0,15R$                                          
B Lucro 1,00% 0,15R$                                          
C Tributos

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Uniformes
EPI
Materiais e Equipamentos
Outros (especificar)

Total
Nota: valores mensais por empregado

Ausências Legais
Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos
Insumos Diversos

Intervalo para repouso ou alimentação
TotalNota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o 

Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
Custo de Reposição do Profissional Ausente

Outros (especificar)
TotalNota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada 

na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada
Intrajornada

Férias
Ausências Legais
Licença-Paternidade
Ausência por acidente de trabalho
Afastamento Maternidade 120 dias
Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional AusenteNota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos 
de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Ausências Legais

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários



C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 0,10R$                                          
C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 0,45R$                                          
C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 0,75R$                                          

1,60R$                                          

Valor (R$)
A 9,41R$                                          
B 4,31R$                                          
C 0,94R$                                          
D -R$                                            
E -R$                                            

14,66R$                                        
F 1,60R$                                          

16,26R$                                        

Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Total
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento



1 Tipo de serviço:
2 Salário Normativo da Categoria
3 Categoria Profissional
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

1 Valor (R$)
A 6,27R$                              
B Valor da Hora Extra 100% 6,27R$                              

12,54R$                           

2.1 Valor (R$)
A 1,05R$                              
B 0,35R$                              

1,40R$                              
0,49R$                              
1,89R$                              

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 2,51R$                              
B Salário Educação 2,50% 0,31R$                              
C SAT 1,00% 0,13R$                              
D SESC ou SESI 1,50% 0,19R$                              
E SENAI - SENAC 1,00% 0,13R$                              
F SEBRAE 0,60% 0,08R$                              
G INCRA 0,20% 0,03R$                              
H FGTS 8,00% 1,00R$                              

34,80% 4,38R$                              

2.3 Valor (R$)
A
B
C
D

-R$                                

2 Valor (R$)
2.1 1,40R$                              
2.2 4,38R$                              
2.3 -R$                                

5,78R$                              Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários

Auxílio-Refeição/Alimentação
Assistência Médica e Familiar
Outros (especificar)

Total
Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
Benefícios Mensais e Diários

Transporte

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e 
adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
13º (décimo terceiro) Salário
Férias e Adicional de Férias

Subtotal
Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)

Total
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração
Valor da Hora Normal

Dados para composição dos custos referente a mão de obra
Serviço de Garçonagem

R$1.200,00
Garçom

Hora Extra 100% - Serviço de Garçonagem

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual



3 Valor (R$)
A 0,27R$                              
B 0,02R$                              
C 0,13R$                              
D 0,24R$                              
E 0,08R$                              
F 0,50R$                              

1,24R$                              

4.1 Valor (R$)
A
B
C
D
E
F
G -R$                                

-R$                                

4.2 Valor (R$)
A -R$                                

-R$                                

4. Valor (R$)
4.1 -R$                                
4.2 -R$                                

-R$                                

5 Valor (R$)
A
B
C
D

-R$                                

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,00% 0,20R$                              
B Lucro 1,00% 0,20R$                              
C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 0,13R$                              
C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 0,60R$                              
C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 1,00R$                              

2,13R$                              

Valor (R$)
A 12,54R$                            
B 5,78R$                              
C 1,24R$                              
D -R$                                
E -R$                                

19,56R$                            
F 2,13R$                              

21,69R$                           

Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Uniformes
EPI
Materiais e Equipamentos
Outros (especificar)

Total
Nota: valores mensais por empregado

Ausências Legais
Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos
Insumos Diversos

Intervalo para repouso ou alimentação
Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
Custo de Reposição do Profissional Ausente

Outros (especificar)
TotalNota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do 

serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada
Intrajornada

Férias
Ausências Legais
Licença-Paternidade
Ausência por acidente de trabalho
Afastamento Maternidade 120 dias
Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional AusenteNota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais 
(Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Ausências Legais

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado



1 Tipo de serviço:
2 Salário Normativo da Categoria
3 Categoria Profissional
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

1 Valor (R$)
A 6,27R$                                                                                                                                
B Valor da Hora Extra 50% 3,14R$                                                                                                                                

9,41R$                                                                                                                                

2.1 Valor (R$)
A 0,78R$                                                                                                                                
B 0,26R$                                                                                                                                

1,04R$                                                                                                                                
0,36R$                                                                                                                                
1,40R$                                                                                                                                

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 1,88R$                                                                                                                                
B Salário Educação 2,50% 0,24R$                                                                                                                                
C SAT 1,00% 0,09R$                                                                                                                                
D SESC ou SESI 1,50% 0,14R$                                                                                                                                
E SENAI - SENAC 1,00% 0,09R$                                                                                                                                
F SEBRAE 0,60% 0,06R$                                                                                                                                
G INCRA 0,20% 0,02R$                                                                                                                                
H FGTS 8,00% 0,75R$                                                                                                                                

34,80% 3,27R$                                                                                                                                

2.3 Valor (R$)
A
B
C
D

-R$                                                                                                                                  

2 Valor (R$)
2.1 1,04R$                                                                                                                                
2.2 3,27R$                                                                                                                                
2.3 -R$                                                                                                                                  

4,31R$                                                                                                                                

Dados para composição dos custos referente a mão de obra
Serviço de Copeiragem

R$1.200,00
Copeiro

Hora Extra 50% -Serviço de Copeiragem

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual

Valor da Hora Normal

Total
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

Subtotal

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário
Férias e Adicional de Férias

Total (R$)
Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Transporte
Auxílio-Refeição/Alimentação
Assistência Médica e Familiar
Outros (especificar)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários
Total

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições



3 Valor (R$)
A 0,20R$                                                                                                                                
B 0,02R$                                                                                                                                
C 0,10R$                                                                                                                                
D 0,18R$                                                                                                                                
E 0,06R$                                                                                                                                
F 0,38R$                                                                                                                                

0,94R$                                                                                                                                

4.1 Valor (R$)
A
B
C
D
E
F
G -R$                                                                                                                                  

-R$                                                                                                                                  

4.2 Valor (R$)
A -R$                                                                                                                                  

-R$                                                                                                                                  

4. Valor (R$)
4.1 -R$                                                                                                                                  
4.2 -R$                                                                                                                                  

-R$                                                                                                                                  

5 Valor (R$)
A
B
C
D

-R$                                                                                                                                  

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,00% 0,15R$                                                                                                                                
B Lucro 1,00% 0,15R$                                                                                                                                
C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 0,10R$                                                                                                                                
C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 0,45R$                                                                                                                                
C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 0,75R$                                                                                                                                

1,60R$                                                                                                                                

Valor (R$)
A 9,41R$                                                                                                                                
B 4,31R$                                                                                                                                
C 0,94R$                                                                                                                                
D -R$                                                                                                                                  
E -R$                                                                                                                                  

14,66R$                                                                                                                             
F 1,60R$                                                                                                                                

16,26R$                                                                                                                             

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) 
e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)
Outros (especificar)

Total

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Ausências Legais
Férias
Ausências Legais
Licença-Paternidade
Ausência por acidente de trabalho
Afastamento Maternidade 120 dias

Custo de Reposição do Profissional Ausente
Ausências Legais
Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Intrajornada
Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Nota: valores mensais por empregado

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Insumos Diversos
Uniformes
EPI
Materiais e Equipamentos
Outros (especificar)

Total

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão



1 Tipo de serviço:
2 Salário Normativo da Categoria
3 Categoria Profissional
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

1 Valor (R$)
A 6,27R$                                                                                                                         
B Valor da Hora Extra 100% 6,27R$                                                                                                                         

12,54R$                                                                                                                      

2.1 Valor (R$)
A 1,05R$                                                                                                                         
B 0,35R$                                                                                                                         

1,40R$                                                                                                                         
0,49R$                                                                                                                         
1,89R$                                                                                                                         

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 2,51R$                                                                                                                         
B Salário Educação 2,50% 0,31R$                                                                                                                         
C SAT 1,00% 0,13R$                                                                                                                         
D SESC ou SESI 1,50% 0,19R$                                                                                                                         
E SENAI - SENAC 1,00% 0,13R$                                                                                                                         
F SEBRAE 0,60% 0,08R$                                                                                                                         
G INCRA 0,20% 0,03R$                                                                                                                         
H FGTS 8,00% 1,00R$                                                                                                                         

34,80% 4,38R$                                                                                                                         

2.3 Valor (R$)
A
B
C
D

-R$                                                                                                                          

2 Valor (R$)
2.1 1,40R$                                                                                                                         
2.2 4,38R$                                                                                                                         
2.3 -R$                                                                                                                           

5,78R$                                                                                                                         

Dados para composição dos custos referente a mão de obra
Serviço de Copeiragem

R$1.200,00
Copeiro

Hora Extra 100% - Serviço de Copeiragem

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual

Total
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Composição da Remuneração
Valor da Hora Normal

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

13º Salário, Férias e Adicional de Férias
13º (décimo terceiro) Salário
Férias e Adicional de Férias

Subtotal
Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)

Auxílio-Refeição/Alimentação
Assistência Médica e Familiar
Outros (especificar)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
Benefícios Mensais e Diários

Transporte

Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários



3 Valor (R$)
A 0,27R$                                                                                                                         
B 0,02R$                                                                                                                         
C 0,13R$                                                                                                                         
D 0,24R$                                                                                                                         
E 0,08R$                                                                                                                         
F 0,50R$                                                                                                                         

1,24R$                                                                                                                         

4.1 Valor (R$)
A
B
C
D
E
F
G -R$                                                                                                                           

-R$                                                                                                                          

4.2 Valor (R$)
A -R$                                                                                                                           

-R$                                                                                                                           

4. Valor (R$)
4.1 -R$                                                                                                                           
4.2 -R$                                                                                                                           

-R$                                                                                                                          

5 Valor (R$)
A
B
C
D

-R$                                                                                                                          

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,00% 0,20R$                                                                                                                         
B Lucro 1,00% 0,20R$                                                                                                                         
C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 0,13R$                                                                                                                         
C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 0,60R$                                                                                                                         
C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 1,00R$                                                                                                                         

2,13R$                                                                                                                         

Valor (R$)
A 12,54R$                                                                                                                      
B 5,78R$                                                                                                                         
C 1,24R$                                                                                                                         
D -R$                                                                                                                           
E -R$                                                                                                                           

19,56R$                                                                                                                      
F 2,13R$                                                                                                                         

21,69R$                                                                                                                      

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) 
e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Ausências Legais

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Outros (especificar)
Total

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada
Intrajornada

Férias
Ausências Legais
Licença-Paternidade
Ausência por acidente de trabalho
Afastamento Maternidade 120 dias
Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Ausências Legais
Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos
Insumos Diversos

Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Uniformes
EPI
Materiais e Equipamentos
Outros (especificar)

Total
Nota: valores mensais por empregado

Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



Serviço qtd. Anual valor unitário Valor total anual Total por Serviço

 Horas Extras 50% Serviço Garçonagem
2.000 16,26R$              32.520,00R$                                 

Horas Extras 100% Serviço de 
Garçongem

2.000 21,69R$              43.380,00R$                                 

Horas Extras 50% Serviço Copeiragem
3.000 16,26R$              48.780,00R$                                 

Horas Extras 100% Serviço Copeiragem
3.000 21,69R$              65.070,00R$                                 

189.750,00R$                               TOTAL ESTIMADO DE HORAS EXTRAS

75.900,00R$                       

113.850,00R$                     



Item Descrição  Município/Comarca  Und. Qnt. Valor Unitário (R$) Valor Total Mensal (R$) Valor Total anual (R$)

1 Posto de Serviço - Garçom Boa Vista  Posto de Serviço 3 2.480,02R$                 7.440,06R$                          89.280,72R$                   
2 Boa Vista Posto de Serviço 9 2.674,97R$                 24.074,73R$                       288.896,76R$                
3 Alto Alegre Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   
4 Bonfim Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   
5 Caracaraí Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   
6 Mucajaí Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   
7 Pacaraima Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   
8  Rorainópolis Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   
9  São Luiz do Anauá Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   

10 Horas Extras 50% -  Garçom - Und 2000 16,26R$                       32.520,00R$                       32.520,00R$                   
11 Horas Extras 100% - Garçom - Und 2000 21,69R$                       43.380,00R$                       43.380,00R$                   
12 Horas Extras 50% -  Copeiro Und 3000 16,26R$                       48.780,00R$                       48.780,00R$                   
13 Horas Extras 100% - Copeiro Und 3000 21,69R$                       65.070,00R$                       65.070,00R$                   

769.999,56R$                

Posto de Serviço - Copeiro

Valor Global Estimado da Contratação (R$)



Item Descrição Und.

quantidade anual 

necessária por 

posto

 Valor Unitário 
 Valor Total 

anual 
 Valor total Mensal 

1
Camiseta baby look feminina, gola redonda, na cor branca, confeccionada em 96% algodão e 4% elastano, toque 

macio, com a logo da empresa bordada.
und. 4  R$          15,50  R$          62,00 5,17R$                 

2 Calça Feminina Social Two Way, Preta, confeccionada em 96% de poliéster e 4% elastano. und. 4  R$          30,00  R$        120,00 10,00R$               

3
Avental frente inteiro, com amarração nas costas, preto, confeccionado em tecido brim pesado, 100% algodão, com 

renda branca nas bosdas, com a logo da empresa bosdada.
und. 4  R$          15,00  R$          60,00 5,00R$                 

4 Scarpin Feminino, Salto Baixo, Bico Redondo, solado antiderrapante, preto. Und. 2  R$          40,10  R$          80,20 6,68R$                 

5 Touca de tecido tipo cozinheiro und. 4  R$            6,00  R$          24,00 2,00R$                 

6
Blusa tipo bata para gestantes. Possui elástico na frente e amarração nas costas, que facilitam ajustar a largura da 

blusa de acordo com a evolução da gestação.
und. 4  R$          38,00  R$        152,00 12,67R$               

7 Calça legging preta, para gestante, totalmente sem costura, cintura alta. und. 4  R$          27,00  R$        108,00 9,00R$                 

8 Laço e Redinha para cabelo, com presilha, na cor preta und. 4  R$            4,78  R$          19,12 1,59R$                 

9 Meia tipo sapatilha, invisível, na cor bege. und. 4  R$            5,00  R$          20,00 1,67R$                 

10
Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm, impressão: digital, com cordão personalizado preso por presilha jacaré, 

contendo os dados: logomarca e nome da empresa, foto, nome e função do terceirizado e email da empresa ao final.
und. 1  R$            5,00  R$           5,00 0,42R$                 

 R$       650,32 54,19R$               

Uniforme  de Copeira

Total Uniforme Masculino (R$)



Item Descrição Und.
quantidade anual necessária por 

posto
 Valor Unitário  Valor Total anual  Valor total Mensal 

1
Camiseta social manga longa masculina, na com 

branca, com botões brancos.
und. 4  R$                       20,00  R$                    80,00 6,67R$                         

2
Colete social masculino preto, fabricado com tecido 

fino e liso, com forro e com botões

na parte da frente.

und. 4  R$                       20,00  R$                    80,00 6,67R$                         

3
Gravata borboleta preta, fabricada em com tecido 

fino e liso.
und. 4  R$                       15,00  R$                    60,00 5,00R$                         

4

Calça social masculina, confeccionada em oxford,

com modelagem regular, bolsos laterais e 

posteriores, cós com passantes de cinto e

fechamento frontal por colchete e zíper.

Und. 4  R$                       20,00  R$                    80,00 6,67R$                         

5
Cinto social masculino preto fosco, em couro 

sintético, com abotoadura preta ou prata.
und. 2  R$                       18,00  R$                    36,00 3,00R$                         

6 Sapato Social masculino, preto fosco, com cadarço. und. 2  R$                       45,00  R$                    90,00 7,50R$                         

7 Meia social masculina, na cor preta. und. 4  R$                         5,00  R$                    20,00 1,67R$                         

8 Par de Luva de tecido 100 % algodão. und. 6  R$                       12,00  R$                    72,00 6,00R$                         

9

Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm, impressão:

digital, com cordão personalizado preso por

presilha jacaré, contendo os dados: logomarca e 

nome da empresa, foto, nome e função

do terceirizado e email da empresa ao final.

und. 1  R$                         5,00  R$                      5,00 0,42R$                         

 R$                  523,00 43,58R$                       

Uniforme  Garçom

Total Uniforme Masculino (R$)



A Município/UF:

C Quantidade prevista de Postos

1 Tipo de serviço:

2 Salário Normativo da Categoria

3 Categoria Profissional

1 Valor (R$)

A R$1.200,00

B -R$                                                   

R$1.200,00

2.1 Valor (R$)

A 100,00R$                                            

B 33,33R$                                              

133,33R$                                            

46,40R$                                              

179,73R$                                            

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00% 240,00R$                                            

B Salário Educação 2,50% 30,00R$                                              

C SAT 1,00% 12,00R$                                              

D SESC ou SESI 1,50% 18,00R$                                              

E SENAI - SENAC 1,00% 12,00R$                                              

F SEBRAE 0,60% 7,20R$                                                 

G INCRA 0,20% 2,40R$                                                 

H FGTS 8,00% 96,00R$                                              

34,80% 417,60R$                                            

2.3 Valor (R$)

A 85,50R$                                              

D

85,50R$                                              

2 Valor (R$)

2.1 179,73R$                                            

2.2 417,60R$                                            

1. MÓDULOS

Dia 12/01/2021 às 09h

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Boa Vista/RR

Anexo VII-D MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo: 0006906-51.2020.8.23.8000.

Licitação nº: PE 49/2020

3

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Garçom

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Composição da Remuneração

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente a mão de obra

Garçonagem

R$1.200,00

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário

Férias e Adicional de Férias

 Subtotal Total (R$)

Salário-Base

Total
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de 

férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a remuneração

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Benefícios Mensais e Diários

Transporte

Outros (especificar)

Total
Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).



2.3 85,50R$                                              

682,83R$                                            

3 Valor (R$)

A 25,66R$                                              

B 2,05R$                                                 

C 9,85R$                                                 

D 23,33R$                                              

E 8,12R$                                                 

F 38,40R$                                              

107,41R$                                            

4.1 Valor (R$)

A 151,77R$                                            

B 36,15R$                                              

C 1,82R$                                                 

D 12,47R$                                              

E 1,17R$                                                 

F 8,02R$                                                 

G -R$                                                   

211,40R$                                            

4.2 Valor (R$)

A -R$                                                   

-R$                                                   

4. Valor (R$)

4.1 211,40R$                                            

4.2 -R$                                                   

211,40R$                                            

5 Valor (R$)

A 43,58R$                                              

D

43,58R$                                              

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 0,80% 17,96R$                                              

B Lucro 0,85% 19,24R$                                              

C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 14,85R$                                              

C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 68,53R$                                              

C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 114,22R$                                            

234,80R$                                            

Valor (R$)

A R$1.200,00

B 682,83R$                                            

C 107,41R$                                            

D 211,40R$                                            

E 43,58R$                                              

2.245,22R$                                         

F 234,80R$                                            

2.480,02R$                                         

7.440,06R$                                         

Benefícios Mensais e Diários

Total

Aviso Prévio Trabalhado

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Ausências Legais

Licença-Paternidade

Ausência por acidente de trabalho

Afastamento Maternidade 120 dias

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Outros (especificar)

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 

4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Ausências Legais

Férias

Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Ausências Legais

Subtotal (R$)

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Intrajornada

Intervalo para repouso ou alimentação

Outros (especificar)

Total

Nota: valores mensais por empregado

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos

Uniformes

Valor Total por Empregado

Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de empregados)

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração



A Município/UF:

C Quantidade prevista de Postos

1 Tipo de serviço:

2 Salário Normativo da Categoria

3 Categoria Profissional

1 Valor (R$)

A R$1.200,00

B -R$                                                                                                                      

R$1.200,00

2.1 Valor (R$)

A 100,00R$                                                                                                               

B 33,33R$                                                                                                                 

133,33R$                                                                                                               

46,40R$                                                                                                                 

179,73R$                                                                                                               

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00% 240,00R$                                                                                                               

B Salário Educação 2,50% 30,00R$                                                                                                                 

C SAT 1,00% 12,00R$                                                                                                                 

D SESC ou SESI 1,50% 18,00R$                                                                                                                 

E SENAI - SENAC 1,00% 12,00R$                                                                                                                 

F SEBRAE 0,60% 7,20R$                                                                                                                    

G INCRA 0,20% 2,40R$                                                                                                                    

H FGTS 8,00% 96,00R$                                                                                                                 

34,80% 417,60R$                                                                                                               

2.3 Valor (R$)

A 243,00R$                                                                                                               

D

243,00R$                                                                                                               

2 Valor (R$)

Dia 12/01/2021 às 09h

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Boa Vista/RR

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente a mão de obra

Anexo VII-D MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo: 0006906-51.2020.8.23.8000.

Licitação nº: PE 49/2020
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Copeiragem

R$1.200,00

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA

Total

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Composição da Remuneração

Salário-Base

Copeira

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração

 Subtotal Total (R$)

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de 

férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a remuneração

Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário

Férias e Adicional de Férias

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)

Transporte

Outros (especificar)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários



2.1 179,73R$                                                                                                               

2.2 417,60R$                                                                                                               

2.3 243,00R$                                                                                                               

840,33R$                                                                                                               

3 Valor (R$)

A 25,66R$                                                                                                                 

B 2,05R$                                                                                                                    

C 9,85R$                                                                                                                    

D 23,33R$                                                                                                                 

E 8,12R$                                                                                                                    

F 38,40R$                                                                                                                 

107,41R$                                                                                                               

4.1 Valor (R$)

A 151,77R$                                                                                                               

B 36,15R$                                                                                                                 

C 1,82R$                                                                                                                    

D 12,47R$                                                                                                                 

E 1,17R$                                                                                                                    

F 8,02R$                                                                                                                    

G -R$                                                                                                                      

211,40R$                                                                                                               

4.2 Valor (R$)

A -R$                                                                                                                      

-R$                                                                                                                      

4. Valor (R$)

4.1 211,40R$                                                                                                               

4.2 -R$                                                                                                                      

211,40R$                                                                                                               

5 Valor (R$)

A 54,19R$                                                                                                                 

D

54,19R$                                                                                                                 

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 1,00% 24,13R$                                                                                                                 

B Lucro 1,00% 24,37R$                                                                                                                 

C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 16,02R$                                                                                                                 

C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 73,92R$                                                                                                                 

C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 123,20R$                                                                                                               

261,64R$                                                                                                               

Valor (R$)

A R$1.200,00

B 840,33R$                                                                                                               

C 107,41R$                                                                                                               

D 211,40R$                                                                                                               

E 54,19R$                                                                                                                 

2.413,33R$                                                                                                            

F 261,64R$                                                                                                               

2.674,97R$                                                                                                            

24.074,73R$                                                                                                         

Benefícios Mensais e Diários

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 

4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Outros (especificar)

Subtotal (R$)

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Ausências Legais

Férias

Ausências Legais

Licença-Paternidade

Ausência por acidente de trabalho

Afastamento Maternidade 120 dias

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Ausências Legais

Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Intrajornada

Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Nota: valores mensais por empregado

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Insumos Diversos

Uniformes

Outros (especificar)

Total

Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de empregados)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Módulo 3 - Provisão para Rescisão



A Município/UF:

C Quantidade prevista de Postos

1 Tipo de serviço:

2 Salário Normativo da Categoria

3 Categoria Profissional

1 Valor (R$)

A R$1.200,00

B -R$                                                                                                                      

R$1.200,00

2.1 Valor (R$)

A 100,00R$                                                                                                               

B 33,33R$                                                                                                                 

133,33R$                                                                                                               

46,40R$                                                                                                                 

179,73R$                                                                                                               

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00% 240,00R$                                                                                                               

B Salário Educação 2,50% 30,00R$                                                                                                                 

C SAT 1,00% 12,00R$                                                                                                                 

D SESC ou SESI 1,50% 18,00R$                                                                                                                 

E SENAI - SENAC 1,00% 12,00R$                                                                                                                 

F SEBRAE 0,60% 7,20R$                                                                                                                    

G INCRA 0,20% 2,40R$                                                                                                                    

H FGTS 8,00% 96,00R$                                                                                                                 

34,80% 417,60R$                                                                                                               

2.3 Valor (R$)

A

-R$                                                                                                                      

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Outros (especificar)

Total

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a remuneração

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

 Subtotal Total (R$)

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de 

férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário

Férias e Adicional de Férias

Salário-Base

Total

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Copeiro

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Composição da Remuneração

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente a mão de obra

copeiragem

R$1.200,00

7

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

1. MÓDULOS

Dia 12/01/2021 às 09h

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comarcas do Interior

Anexo VII-D MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo: 0006906-51.2020.8.23.8000.

Licitação nº: PE 49/2020



2 Valor (R$)

2.1 179,73R$                                                                                                               

2.2 417,60R$                                                                                                               

2.3 -R$                                                                                                                      

597,33R$                                                                                                               

3 Valor (R$)

A 25,66R$                                                                                                                 

B 2,05R$                                                                                                                    

C 9,85R$                                                                                                                    

D 23,33R$                                                                                                                 

E 8,12R$                                                                                                                    

F 38,40R$                                                                                                                 

107,41R$                                                                                                               

4.1 Valor (R$)

A 151,77R$                                                                                                               

B 36,15R$                                                                                                                 

C 1,82R$                                                                                                                    

D 12,47R$                                                                                                                 

E 1,17R$                                                                                                                    

F 8,02R$                                                                                                                    

G -R$                                                                                                                      

211,40R$                                                                                                               

4.2 Valor (R$)

A -R$                                                                                                                      

-R$                                                                                                                      

4. Valor (R$)

4.1 211,40R$                                                                                                               

4.2 -R$                                                                                                                      

211,40R$                                                                                                               

5 Valor (R$)

A 54,19R$                                                                                                                 

D

54,19R$                                                                                                                 

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 1,00% 21,70R$                                                                                                                 

B Lucro 1,00% 21,92R$                                                                                                                 

C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 14,40R$                                                                                                                 

C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 66,48R$                                                                                                                 

C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 110,79R$                                                                                                               

235,29R$                                                                                                               

Valor (R$)

A R$1.200,00

B 597,33R$                                                                                                               

C 107,41R$                                                                                                               

D 211,40R$                                                                                                               

E 54,19R$                                                                                                                 

2.170,33R$                                                                                                            

F 235,29R$                                                                                                               

2.405,62R$                                                                                                            

16.839,34R$                                                                                                         Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de empregados)

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Total
Nota: valores mensais por empregado

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos

Uniformes

Outros (especificar)

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Ausências Legais

Intrajornada

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Intrajornada

Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Afastamento Maternidade 120 dias

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Outros (especificar)

Subtotal (R$)

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Ausências Legais

Férias

Ausências Legais

Licença-Paternidade

Ausência por acidente de trabalho

Total

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 

4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Aviso Prévio Indenizado

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

GPS, FGTS e outras contribuições

Benefícios Mensais e Diários

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias



Descrição Und. Qtd Valor Unitário Valor Mensal Valor Anual

Posto de Serviço de Garçonagem  para Comarca de Boa Vista postos de serviço
3          

2.480,02R$        7.440,06R$              89.280,72R$                      

Posto de Serviço de Copeiragem para Comarca de Boa Vista postos de serviço
9          

2.674,97R$        24.074,73R$            288.896,76R$                    

Posto de Serviço de Copeiragem para comarca de Alto Alegre postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de Bonfim postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de Copeiragem comarca de Caracaraí postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de Mucajaí postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de Pacaraima  postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de Rorainópolis  
postos de serviço 1          2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de São Luiz do Anauá  
postos de serviço

1
2.405,62R$        2.405,62R$              28.867,44R$                      

48.354,13R$            580.249,56R$                    

Planilha de consolidação de Orçamento

Valor total estimado



1 Tipo de serviço:

2 Salário Normativo da Categoria

3 Categoria Profissional

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

1 Valor (R$)

A 6,27R$                                          

B Valor da Hora Extra 50% 3,14R$                                          

9,41R$                                          

2.1 Valor (R$)

A 0,78R$                                          

B 0,26R$                                          

1,04R$                                          

0,36R$                                          

1,40R$                                          

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00% 1,88R$                                          

B Salário Educação 2,50% 0,24R$                                          

C SAT 1,00% 0,09R$                                          

D SESC ou SESI 1,50% 0,14R$                                          

E SENAI - SENAC 1,00% 0,09R$                                          

F SEBRAE 0,60% 0,06R$                                          

G INCRA 0,20% 0,02R$                                          

H FGTS 8,00% 0,75R$                                          

34,80% 3,27R$                                          

2.3 Valor (R$)

A

B

C

D

-R$                                            

Dados para composição dos custos referente a mão de obra

Serviço de Garçonagem

R$1.200,00

Garçom

Hora Extra 50% -Serviço de Garçonagem

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Total

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Composição da Remuneração

Valor da Hora Normal

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a 

gratificação natalina e adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário

Férias e Adicional de Férias

Subtotal

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)

Auxílio-Refeição/Alimentação

Assistência Médica e Familiar

Outros (especificar)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução 

Normativa.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Transporte



2 Valor (R$)

2.1 1,04R$                                          

2.2 3,27R$                                          

2.3 -R$                                            

4,31R$                                          

3 Valor (R$)

A 0,20R$                                          

B 0,02R$                                          

C 0,10R$                                          

D 0,18R$                                          

E 0,06R$                                          

F 0,38R$                                          

0,94R$                                          

4.1 Valor (R$)

A

B

C

D

E

F

G -R$                                            

-R$                                            

4.2 Valor (R$)

A -R$                                            

-R$                                            

4. Valor (R$)

4.1 -R$                                            

4.2 -R$                                            

-R$                                            

5 Valor (R$)

A

B

C

D

-R$                                            

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 1,00% 0,15R$                                          

B Lucro 1,00% 0,15R$                                          

C Tributos

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Benefícios Mensais e Diários

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional AusenteNota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos 

de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Ausências Legais

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Outros (especificar)

TotalNota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada 

na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Intrajornada

Férias

Ausências Legais

Licença-Paternidade

Ausência por acidente de trabalho

Afastamento Maternidade 120 dias

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Ausências Legais

Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos

Intervalo para repouso ou alimentação

TotalNota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o 

Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Uniformes

EPI

Materiais e Equipamentos

Outros (especificar)

Total

Nota: valores mensais por empregado



C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 0,10R$                                          

C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 0,45R$                                          

C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 0,75R$                                          

1,60R$                                          

Valor (R$)

A 9,41R$                                          

B 4,31R$                                          

C 0,94R$                                          

D -R$                                            

E -R$                                            

14,66R$                                        

F 1,60R$                                          

16,26R$                                        

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



1 Tipo de serviço:

2 Salário Normativo da Categoria

3 Categoria Profissional

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

1 Valor (R$)

A 6,27R$                              

B Valor da Hora Extra 100% 6,27R$                              

12,54R$                           

2.1 Valor (R$)

A 1,05R$                              

B 0,35R$                              

1,40R$                              

0,49R$                              

1,89R$                              

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00% 2,51R$                              

B Salário Educação 2,50% 0,31R$                              

C SAT 1,00% 0,13R$                              

D SESC ou SESI 1,50% 0,19R$                              

E SENAI - SENAC 1,00% 0,13R$                              

F SEBRAE 0,60% 0,08R$                              

G INCRA 0,20% 0,03R$                              

H FGTS 8,00% 1,00R$                              

34,80% 4,38R$                              

2.3 Valor (R$)

A

B

C

D

-R$                                

2 Valor (R$)

2.1 1,40R$                              

2.2 4,38R$                              

2.3 -R$                                

5,78R$                              

Dados para composição dos custos referente a mão de obra

Serviço de Garçonagem

R$1.200,00

Garçom

Hora Extra 100% - Serviço de Garçonagem

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Total

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Composição da Remuneração

Valor da Hora Normal

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e 

adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário

Férias e Adicional de Férias

Subtotal

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)

Auxílio-Refeição/Alimentação

Assistência Médica e Familiar

Outros (especificar)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Transporte

Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Benefícios Mensais e Diários



3 Valor (R$)

A 0,27R$                              

B 0,02R$                              

C 0,13R$                              

D 0,24R$                              

E 0,08R$                              

F 0,50R$                              

1,24R$                              

4.1 Valor (R$)

A

B

C

D

E

F

G -R$                                

-R$                                

4.2 Valor (R$)

A -R$                                

-R$                                

4. Valor (R$)

4.1 -R$                                

4.2 -R$                                

-R$                                

5 Valor (R$)

A

B

C

D

-R$                                

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 1,00% 0,20R$                              

B Lucro 1,00% 0,20R$                              

C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 0,13R$                              

C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 0,60R$                              

C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 1,00R$                              

2,13R$                              

Valor (R$)

A 12,54R$                            

B 5,78R$                              

C 1,24R$                              

D -R$                                

E -R$                                

19,56R$                            

F 2,13R$                              

21,69R$                           

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional AusenteNota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais 

(Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Ausências Legais

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Outros (especificar)

TotalNota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do 

serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Intrajornada

Férias

Ausências Legais

Licença-Paternidade

Ausência por acidente de trabalho

Afastamento Maternidade 120 dias

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Ausências Legais

Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos

Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Uniformes

EPI

Materiais e Equipamentos

Outros (especificar)

Total

Nota: valores mensais por empregado

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente



1 Tipo de serviço:

2 Salário Normativo da Categoria

3 Categoria Profissional

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

1 Valor (R$)

A 6,27R$                                                                                                                                

B Valor da Hora Extra 50% 3,14R$                                                                                                                                

9,41R$                                                                                                                                

2.1 Valor (R$)

A 0,78R$                                                                                                                                

B 0,26R$                                                                                                                                

1,04R$                                                                                                                                

0,36R$                                                                                                                                

1,40R$                                                                                                                                

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00% 1,88R$                                                                                                                                

B Salário Educação 2,50% 0,24R$                                                                                                                                

C SAT 1,00% 0,09R$                                                                                                                                

D SESC ou SESI 1,50% 0,14R$                                                                                                                                

E SENAI - SENAC 1,00% 0,09R$                                                                                                                                

F SEBRAE 0,60% 0,06R$                                                                                                                                

G INCRA 0,20% 0,02R$                                                                                                                                

H FGTS 8,00% 0,75R$                                                                                                                                

34,80% 3,27R$                                                                                                                                

2.3 Valor (R$)

A

B

C

D

-R$                                                                                                                                  

2 Valor (R$)

2.1 1,04R$                                                                                                                                

2.2 3,27R$                                                                                                                                

2.3 -R$                                                                                                                                  

4,31R$                                                                                                                                

Benefícios Mensais e Diários

Total

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Transporte

Auxílio-Refeição/Alimentação

Assistência Médica e Familiar

Outros (especificar)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Subtotal

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário

Férias e Adicional de Férias

Total (R$)

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Valor da Hora Normal

Total

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Composição da Remuneração

Dados para composição dos custos referente a mão de obra

Serviço de Copeiragem

R$1.200,00

Copeiro

Hora Extra 50% -Serviço de Copeiragem

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual



3 Valor (R$)

A 0,20R$                                                                                                                                

B 0,02R$                                                                                                                                

C 0,10R$                                                                                                                                

D 0,18R$                                                                                                                                

E 0,06R$                                                                                                                                

F 0,38R$                                                                                                                                

0,94R$                                                                                                                                

4.1 Valor (R$)

A

B

C

D

E

F

G -R$                                                                                                                                  

-R$                                                                                                                                  

4.2 Valor (R$)

A -R$                                                                                                                                  

-R$                                                                                                                                  

4. Valor (R$)

4.1 -R$                                                                                                                                  

4.2 -R$                                                                                                                                  

-R$                                                                                                                                  

5 Valor (R$)

A

B

C

D

-R$                                                                                                                                  

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 1,00% 0,15R$                                                                                                                                

B Lucro 1,00% 0,15R$                                                                                                                                

C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 0,10R$                                                                                                                                

C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 0,45R$                                                                                                                                

C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 0,75R$                                                                                                                                

1,60R$                                                                                                                                

Valor (R$)

A 9,41R$                                                                                                                                

B 4,31R$                                                                                                                                

C 0,94R$                                                                                                                                

D -R$                                                                                                                                  

E -R$                                                                                                                                  

14,66R$                                                                                                                             

F 1,60R$                                                                                                                                

16,26R$                                                                                                                             

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Nota: valores mensais por empregado

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Insumos Diversos

Uniformes

EPI

Materiais e Equipamentos

Outros (especificar)

Total

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Ausências Legais

Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Intrajornada

Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Outros (especificar)

Total

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Ausências Legais

Férias

Ausências Legais

Licença-Paternidade

Ausência por acidente de trabalho

Afastamento Maternidade 120 dias

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) 

e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado



1 Tipo de serviço:

2 Salário Normativo da Categoria

3 Categoria Profissional

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

1 Valor (R$)

A 6,27R$                                                                                                                         

B Valor da Hora Extra 100% 6,27R$                                                                                                                         

12,54R$                                                                                                                      

2.1 Valor (R$)

A 1,05R$                                                                                                                         

B 0,35R$                                                                                                                         

1,40R$                                                                                                                         

0,49R$                                                                                                                         

1,89R$                                                                                                                         

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00% 2,51R$                                                                                                                         

B Salário Educação 2,50% 0,31R$                                                                                                                         

C SAT 1,00% 0,13R$                                                                                                                         

D SESC ou SESI 1,50% 0,19R$                                                                                                                         

E SENAI - SENAC 1,00% 0,13R$                                                                                                                         

F SEBRAE 0,60% 0,08R$                                                                                                                         

G INCRA 0,20% 0,03R$                                                                                                                         

H FGTS 8,00% 1,00R$                                                                                                                         

34,80% 4,38R$                                                                                                                         

2.3 Valor (R$)

A

B

C

D

-R$                                                                                                                          

2 Valor (R$)

2.1 1,40R$                                                                                                                         

2.2 4,38R$                                                                                                                         

2.3 -R$                                                                                                                           

5,78R$                                                                                                                         Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários

13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Benefícios Mensais e Diários

Auxílio-Refeição/Alimentação

Assistência Médica e Familiar

Outros (especificar)

Total

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Benefícios Mensais e Diários

Transporte

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Total

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

13º Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário

Férias e Adicional de Férias

Subtotal

Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias

Total (R$)

Total

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Composição da Remuneração

Valor da Hora Normal

Dados para composição dos custos referente a mão de obra

Serviço de Copeiragem

R$1.200,00

Copeiro

Hora Extra 100% - Serviço de Copeiragem

1. MÓDULOS

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual



3 Valor (R$)

A 0,27R$                                                                                                                         

B 0,02R$                                                                                                                         

C 0,13R$                                                                                                                         

D 0,24R$                                                                                                                         

E 0,08R$                                                                                                                         

F 0,50R$                                                                                                                         

1,24R$                                                                                                                         

4.1 Valor (R$)

A

B

C

D

E

F

G -R$                                                                                                                           

-R$                                                                                                                          

4.2 Valor (R$)

A -R$                                                                                                                           

-R$                                                                                                                           

4. Valor (R$)

4.1 -R$                                                                                                                           

4.2 -R$                                                                                                                           

-R$                                                                                                                          

5 Valor (R$)

A

B

C

D

-R$                                                                                                                          

6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 1,00% 0,20R$                                                                                                                         

B Lucro 1,00% 0,20R$                                                                                                                         

C Tributos

C.1. Tributos Federais (PIS) 0,65% 0,13R$                                                                                                                         

C.2. Tributos Federais (COFINS) 3,00% 0,60R$                                                                                                                         

C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00% 1,00R$                                                                                                                         

2,13R$                                                                                                                         

Valor (R$)

A 12,54R$                                                                                                                      

B 5,78R$                                                                                                                         

C 1,24R$                                                                                                                         

D -R$                                                                                                                           

E -R$                                                                                                                           

19,56R$                                                                                                                      

F 2,13R$                                                                                                                         

21,69R$                                                                                                                      

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

Uniformes

EPI

Materiais e Equipamentos

Outros (especificar)

Total

Nota: valores mensais por empregado

Ausências Legais

Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Insumos Diversos

Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2

Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente

Custo de Reposição do Profissional Ausente

Outros (especificar)

Total

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.

Submódulo 4.2. - Intrajornada

Intrajornada

Férias

Ausências Legais

Licença-Paternidade

Ausência por acidente de trabalho

Afastamento Maternidade 120 dias

Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) 

e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Ausências Legais

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Aviso Prévio Indenizado

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado



Serviço qtd. Anual valor unitário Valor total anual Total por Serviço

 Horas Extras 50% Serviço Garçonagem
2.000 16,26R$              32.520,00R$                                 

Horas Extras 100% Serviço de 

Garçongem
2.000 21,69R$              43.380,00R$                                 

Horas Extras 50% Serviço Copeiragem
3.000 16,26R$              48.780,00R$                                 

Horas Extras 100% Serviço Copeiragem
3.000 21,69R$              65.070,00R$                                 

189.750,00R$                               TOTAL ESTIMADO DE HORAS EXTRAS

75.900,00R$                       

113.850,00R$                     



Item Descrição  Município/Comarca  Und. Qnt. Valor Unitário (R$) Valor Total Mensal (R$) Valor Total anual (R$)

1 Posto de Serviço - Garçom Boa Vista  Posto de Serviço 3 2.480,02R$                 7.440,06R$                          89.280,72R$                   

2 Boa Vista Posto de Serviço 9 2.674,97R$                 24.074,73R$                       288.896,76R$                

3 Alto Alegre Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   

4 Bonfim Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   

5 Caracaraí Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   

6 Mucajaí Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   

7 Pacaraima Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   

8  Rorainópolis Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   

9  São Luiz do Anauá Posto de Serviço 1 2.405,62R$                 2.405,62R$                          28.867,44R$                   

10 Horas Extras 50% -  Garçom - Und 2000 16,26R$                       32.520,00R$                       32.520,00R$                   

11 Horas Extras 100% - Garçom - Und 2000 21,69R$                       43.380,00R$                       43.380,00R$                   

12 Horas Extras 50% -  Copeiro Und 3000 16,26R$                       48.780,00R$                       48.780,00R$                   

13 Horas Extras 100% - Copeiro Und 3000 21,69R$                       65.070,00R$                       65.070,00R$                   

769.999,56R$                

Posto de Serviço - Copeiro

Valor Global Estimado da Contratação (R$)
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QUADRO DE SALÁRIOS 

 
Estado 

 

Acordo 

Coletivo 

 
Protocolo 

 

Categoria 

funcional 

 
Dispositivo 

 
Valor (R$) 

 

 

Roraima 

 
Convenção 

Coletiva de 

Trabalho 

2017/2017 

 

 

MR009563/2017 

 

 

Garçom e Copeira 

 

 

Cláusula 3ª 

 

 

R$ 1.200,00 

 
 

Módulo 2. Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

Submódulo 2.1. 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 

A - 13º Salário: Fundamento: Art. 7º, VIII, CF/88. Art. 6º, I, Portaria GP nº 342/2014 

Como a planilha de custos é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e adicional de férias. 

Fórmula: Remuneração / 12 

B -Adicional de Férias: 

O adicional de férias corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze). 

Fórmula: (Rem/3)/12 

Submódulo 2.2. Encargos Sociais – Terceiros (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae). 

Fundamentação: Anexo V do Dec. Nº 3.048/99 e Anexo I e II da IN RFB nº 971/2009 e Lei nº 11.457/07, arts. 2º e 3º 

Fórmula: (Rem + Subm. 2.1) x percentual 
 

 
Item 

 
% 

 

Memória de 

Cálculo 

 
Fundamento 

A – INSS 20,000% - Art. 22, Inciso I, da Lei 8.212/91. 

B - Sal. Educação 2,500%  Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82. 

C - SAT 1 %-  - 

D – SESI/SESC 1,500%  Art. 3º, Lei n.º 8.036/90. 

E – SENAI/SENAC 1,500%  Decreto n.º 2.318/86. 

F - SEBRAE 0,600% 
 Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 

8.154/90. 

G – INCRA 0,200% - Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70. 

H – FGTS 8,000% - Art. 15, Lei 8.030/90 e Art. 7º, III, CF. 

C - Seguro Acidente de Trabalho: RAT: 
 

RAT – 2% RAT – 2% Copeiragem e Garçonagem (Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente – código 8299-7/99 do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999); 

FAP - 2,000 - maior valor possível, conforme Decreto nº 6.957/2009. 

 
OBS1: Esses percentuais incidem sobre o módulo 1, o submódulo 2.1, o módulo 3 e módulo 4. 

 

OBS2:A licitante deverá preencher o item C do submódulo 2.2 com o valor do RAT de sua atividade preponderante e de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação 

da GFIP. 
 

Submódulo 2.3. Benefícios Mensais e Diários. 
 

A- Transporte: 

Os empregados que efetivamente utilizarem transporte público terão direito ao recebimento de auxílio transporte e tendo em vista que os municípios do interior não disponibilizam transporte público, o valor de auxílio transporte 

não foi cotado para os postos de serviço localizados nas comarcas do interior. 
 

OBS2: Em que pese o cálculo acima demonstrado, o valor do vale-transporte será faturado mensalmente com base na quantidade de terceirizados que recebem o referido auxílio e nos dias efetivamente trabalhados. 
 

Módulo 3 - Provisão para Rescisão. 

A - Aviso Prévio Indenizável 

 

37,800% 
 

Total dos Encargos do submódulo 2.2 - Copeiragem e Garçonagem 

Garçonagem: 1.200,00/12 =  R$ 100,00 

Copeiragem: 1.200,00/12 =  R$ 100,00 

Garçonagem: 1.200,00/12 =  R$ 100,00 

Copeiragem: 1.200,00/12 =  R$ 100,00 

Aux. Transporte: nº de passagens por dia x valor da passagem x nº de dias de trabalho no mês. Obs: Por dia trabalhado 

Garçonagem : {[(2 x R$ 3,75) x 21] - ( R$ 1.200,00 * 0,06%)} = R$ 85,50 

Copeiragem : {[(4 x R$ 3,75) x 21] - ( R$ 1.200,00 * 0,06%)} = R$ 243,00 
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Garçonagem: (R$ 1.200,00 x 0,40 x 0,08) x 0,2566 = R$ 12,32 

Copeiragem: (R$ 1.200,00 x 0,40 x 0,08) x 0,2566 = R$ 12,32 

Fundamento Legal: Art. 7º, XXI da CF/88, Resolução 169/2013 CNJ e CLT, arts. 477 e 487 a 491. 

Fórmula: (Rem/12) x 25,66% (Caderno Técnico do MPOG considera para Roraima que 25,66% dos trabalhadores são demitidos com API, conforme Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 

B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
 

Fundamento Legal: Súmula 305 do TST 
 

Memória de Cálculo: custo mensal do aviso prévio indenizado x alíquota do FGTS (8%) 

C - Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado 

Fundamentação: LC 110/01; Leis nº 8.036/90 e 9.491/97 e CLT, art. 477, §6º 

Fórmula: (Rem x 40% x 8%) x 25,66% 

 
 
 

D - Aviso Prévio Trabalhado 
 

Fundamento Legal: Art. 7º, XXI, da CF/88 e Arts. 477, 487 e 491 da CLT. 

Memória de Cálculo: [(valor da remuneração / 30) x 7] / 12 

 
 
 

E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2. sobre o aviso prévio trabalhado 
 

Memória de Cálculo: valor do aviso prévio trabalhado x percentual do submódulo 2.2 

F - Multa do FGTS e contribuições sociais sobre aviso prévio trabalhado 

Fundamento Legal: Art. 18, § 1º da Lei nº 8.036/90 e Art. 1º da LC 110/2001 

Fórmula: Rem x 40% x 8% 

 
 

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 
 

Nota 01 - Como Modelo da Planilha itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) 
e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço. 

 

A - férias 
 

Fundamentação: CF/88, art. 7º, XVII e CLT, arts. 129 a 153. 
 

Corresponde ao custo que o empregador tem com o substituto do empregado que está de férias. 
 

Proporção de dias afetados: considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo afastamento. Para 2018 a previsão é de 244,28 dias úteis. Portanto: 244,28/365 = 67% 

Dias de reposição: 30 x 67% = 20,08 dias 

Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12 

B - Ausências Legais 
 

Fundamentação: Art. 473 da CLT 
 

Custo de substituição de prestador de serviço que venha a se afastar por motivos justificados, como: doação de sangue, falecimento de cônjuge, etc. 
 

Garçonagem: [(R$ 1.200,00/30) x 7] / 12 = R$ 23,33 

Copeiragem: [(R$ 1.200,00/30) x 7] / 12 = R$ 23,33 

 
Garçonagem: R$ 1.200,00 x 0,40 x 0,08 = R$ 48,00 

Copeiragem: R$ 1.200,00 x 0,40 x 0,08 = R$ 48,00 

Garçonagem: (R$ 1.200,00 / 12) x 0,2566 = R$ 25,66 

Copeiragem: (R$ 1.200,00 / 12) x 0,2566 = R$ 25,66 

Garçonagem: R$ 25,66 x 0,08% = R$ 2,05 

Copeiragem: R$ 25,66 x 0,08% = R$ 2,05 

Garçonagem: 0,3780 x 23,33 = R$ 8,82 

Copeiragem: 0,3780 x 23,33 = R$ 8,82 

Garçonagem: {[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 20,08} /12 = R$ 155,98 

Copeiragem: {[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 20,08} /12 = R$ 155,98 
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As estimativas de Incidência anual de ausências e licenças inseridas neste estudo tem como referência o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de 

Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
 

Dias de reposição: 4,7826 dias por ano. 
 

Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12 
 

OBS: Na base de cálculo não entra o submód. 2.3 posto que este é um custo pago por dia efetivamente trabalhado. Assim, durante a ausência do titular, o substituto receberá a provisão constante daquele submódulo. 

 
C - Licença Paternidade 

 

Fundamentação: CF/88, art. 7º, XIX; ADCT, art. 10, §1º e Lei nº 11.770/2008, art. 1º, inciso II 

Incidência anual: 0,0180 vez por ano conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão 

Duração Legal: 20 dias 

Proporção de dias afetados: considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo afastamento. Para 2018 a previsão é de 244,28 dias úteis. Portanto: 244,28/365 = 67% 

Dias de reposição: (0,0180 x 20) x 67% = 0,2412 dias 

Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12 

 

 

D- Ausência por Acidente de Trabalho 

Fundamentação: Lei nº 8.213/91, arts. 19 a 23 e art. 43, §2º. 

Incidência Anual: 0,1642 vez por ano, conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Duração Legal: 15 dias 

Proporção de dias afetados: considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo afastamento. Para 2018 a previsão é de 244,28 dias úteis. Portanto: 244,28/365 = 67% 

Dias de Reposição: (0,1642 x 15) x 67% = 1,6502 dias, 

Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12 

 

 

E - Afastamento Maternidade 

Fundamentação: CF/88, art. 7º, XVIII; CLT, art. 392; Lei nº 11.770/2008, art. 1º, II. 

Necessidade de previsão do custo relativo às férias do substituto, proporcionais aos 120 dias de afastamento. 

Incidência Anual: 0,0264 vez ao ano, conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Fórmula: [(Rem + Adicional de férias) / 12] x (4/12) x incidência. 

F - Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias) 

Fundamentação: Lei nº 11.770/2008, art. 1º, I. 

Os 60 dias de prorrogação não são pagos pelo INSS. 

Incidência Anual: 0,0264 vez ao ano, conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Duração Legal: 60 dias 

Proporção de dias afetados: considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo afastamento. Para 2018 a previsão é de 244,28 dias úteis. Portanto: 244,28/365 = 67% 

Dias de Reposição: (0,0264 x 60) x 67% = 1,0613 dias 

Garçonagem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 4,7826} /12 = R$ 37,15 

Copeiragem: {[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 4,7826} /12 = R$ 37,15 

Garçonagem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73+ R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 0,2412}/12 = R$ 1,87 

Copeiragem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73+ R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 0,2412}/12 = R$ 1,87 

Garçonagem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 1,6502}/12 = R$ 12,82 

Copeiragem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 1,6502}/12 = R$ 12,82 

Garçonagem: [( R$ 1.200,00 + ( R$ 1.200,00/3)x (4/12)]x0,0264 = R$ 1,17 

Copeiragem: [( R$ 1.200,00 + ( R$ 1.200,00/3)x (4/12)]x0,0264 = R$ 1,17 
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Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12 

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

A - Custos Indiretos 

São os custos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos, tais como as despesas relativas à: a) funcionamento e 

manutenção da sede, tais como aluguel, água, luz, telefone, IPTU, dentre outros; b) pessoal administrativo; c) material e equipamento de escritório; d) supervisão de serviços; e) seguro; f) tarifas/taxas bancárias e etc. 
 

Os custos indiretos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o somatório dos módulos 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

O LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e as Despesas Administrativas/operacionais constante nas planilhas de composição de custos e formação de preços foi estabelecido em 15%, conforme Acórdão TCU nº 325/2007. Sendo que o 
LDI - Lucro e Despesas Indiretas, incluindo todos os impostos e contribuições não repercutíveis, incidentes sobre o total dos custos diretos e despesas administrativas, foi definido em 10%, enquanto as despesas 

administrativas/operacionais são definidas em 5%, incidindo apenas sobre os custos diretos, totalizando 15%. Entretanto, conforme Acórdão 2738/2015 - plenário TCU, de 28 de outubro de 2015, o licitante pode apresentar a  
taxa de LDI e despesas administrativas/operacionais que melhor lhe convier, desde que o preço proposto para cada item da planilha e, por consequência, o preço global não estejam em limites superiores aos preços de referência. 

 

Fórmula: (Mód. 1 + Mód. 2 + Mód. 3 + Mód. 4 + Mód. 5) x percentual. 

B- Lucro 
 

É o ganho decorrente da exploração da atividade econômica. 
 

O LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e as Despesas Administrativas/operacionais constante nas planilhas de composição de custos e formação de preços foi estabelecido em 15%, conforme Acórdão TCU nº 325/2007. Sendo que o 
LDI - Lucro e Despesas Indiretas, incluindo todos os impostos e contribuições não repercutíveis, incidentes sobre o total dos custos diretos e despesas administrativas, foi definido em 10%, enquanto as despesas 
administrativas/operacionais são definidas em 5%, incidindo apenas sobre os custos diretos, totalizando 15%. Entretanto, conforme Acórdão 2738/2015 - plenário TCU, de 28 de outubro de 2015, o licitante pode apresentar a  

taxa de LDI e despesas administrativas/operacionais que melhor lhe convier, desde que o preço proposto para cada item da planilha e, por consequência, o preço global não estejam em limites superiores aos preços de referência. 
 

Fórmula: (Mód. 1 + Mód. 2 + Mód. 3 + Mód. 4 + Mód. 5 + CI) x percentual 

 

  
C- Tributos 

 

Tributação sobre o Faturamento 
 

Acórdão 648/2016 - Plenário TCU, 22.03.2016: A inclusão, na composição do BDI constante das propostas das licitantes, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não 
é vedada nem acarreta, por si só, prejuízos ao erário, pois é legítimo que empresas considerem esses tributos quando do cálculo da equação econômico-financeira de suas propostas, desde que os preços praticados estejam de 

acordo com os paradigmas de mercado. O que é vedado é a inclusão do IRPJ e da CSLL no orçamento estimativo da licitação. 
 

Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro Real, o licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, suas planilhas de composição de custos e formação de preços com base 

no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato. 
 

CÁLCULO: {[Total (Remuneração + Encargos Sociais + Insumos) + Total (Lucro e despesas indiretas)] / [1-(COFINS + PIS + ISS)]/100]} x Alíquota. 

 

 

B - PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE HORAS EXTRAS 
 

Fundamentação legal – art. 59 da CLT, art. 7º inciso XVI da Constituição Federal. 
 

Consiste no tempo laborado além da jornada diária estabelecida pela legislação, contrato de trabalho ou norma coletiva de trabalho. Deve ser efetuado acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal, caso o trabalho 
seja efetuado em dias da semana (de segunda a sábado), e de 100% aos domingos e feriados. Lembrando que a jornada padrão de trabalho é de 8 horas ao dia, com a consequente duração semanal de trabalho de 44 horas. (art. 7º 

inciso XIII da Constituição Federal). A duração mensal padrão do trabalho é de 191,40 horas, já incluída o repouso semanal remunerado. 
 

1. Valor da Hora Extra - módulo 1(Composição da Remuneração), não incluídos os encargos, tributos e bonificações = [(hora normal / 191,40) + (50% ou 100% conforme a porcentagem da hora extra)]. 

2. Após, soma-se o valor encontrado do módulo 1(Composição da Remuneração) com os valores dos Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários, Módulo 3 - Provisão para Rescisão e Módulo 6 - Custos 

Indiretos, Tributos e Lucro. 

Garçonagem:  (R$ 1.200,00 + R$ 722,83 +120,18 + R$ 217,23+  R$ 121,13 + 119,07) x 0,10 = R$ 250,04 

Copeiragem:   (R$ 1.200,00 + R$ 880,33 +120,18 + R$ 217,23+  R$ 134,61 + 127,67) x 0,10 = R$ 268,00 

Copeiragem Interior: (R$ 1.200,00 + R$ 637,33 +120,18 + R$ 217,23+ R$ 134,61 + 115,67) x 0,10 = R$ 242,48 

 
Garçonagem: {[(R$1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 1,0613}12 = R$ 8,24 

Copeiragem: {[(R$1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 1,0613}12 = R$ 8,24 

 

Garçonagem: (R$ 1.200,00 + R$ 722,83 +120,18 + R$ 217,23 + R$ 121,13) x 0,05 = R$ 119,07 

Copeiragem: (R$ 1.200,00 + R$ 880,33 +120,18 + R$ 217,23 + R$ 134,61) x 0,05  =  R$ 127,62 

Copeiragem Interior: (R$ 1.200,00 + R$ 637,33 +120,18 + R$ 217,23 + R$ 134,61) x 0,05 = R$ 115,47 



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0927043/2020
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2020

 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA – TJRR torna público para conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade
Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, nas condições estabelecidas neste Edital, a serem regidas pela Leis n.º 10.520/2002, pela Lei Complementar
n.º 123/2006, pelas Resoluções TJRR n.ºs 026/2006 e  42/2019, e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, conforme consta nos autos do Procedimento
Administrativo TJRR n.º  0006906-51.2020.8.23.8000.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DATA: 12/01/2021 
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Código UASG: 925480
 
1.DO OBJETO
1.1. Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual contratação do serviço de Copeiragem e Garçonagem para atender demanda do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. O valor máximo desta licitação corresponde ao montante de R$ 963.338,68 (novecentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e oito
centavos). 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à
SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TJRR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
3.2. Não será admitida a participação de empresas:
a) cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) suspensas de participar de licitações ou impedidas de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça de Roraima, durante o prazo da sanção aplicada;
c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação;
d) proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98, ou nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
e) com quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9.º da Lei nº 8.666/93;
f) reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição;
g) em processo de falência;
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.
3.3. É defeso ao servidor público transacionar com o TJRR diretamente ou como representante, procurador ou intermediário na forma do art. 110, X, XIII e XIV
da LC Estadual n.º 053/2001, ou de outra lei estadual ou municipal que proíba a participação na licitação de servidor que exerça gerência ou administração de
sociedade privada, personificada ou não personificada, ou exerça o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
3.4. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e
nos artigos 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971/2009 e alterações, o licitante Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratado, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte de
tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao
da contratação em consequência do que dispõe o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.
3.5. O licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser contratado, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do
contrato, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou
Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
3.6. Caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo estabelecido na condição anterior, o Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima – TJRR, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta
efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
4. DA VISTORIA
4.1.  Os interessados poderão vistoriar os locais em que serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a licitação com o objetivo de
inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao Setor de Serviços Terceirizados desta Corte, pelo
telefone (95) 3198-4120.
4.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1. Os interessados poderão impugnar as especificações técnicas, condições ou exigências previstas neste edital, por eventual violação à disposição legal, através
de petição devidamente instruída, fundamentada e encaminhada ao Pregoeiro, por meio eletrônico - email: subsecretaria.compras@tjrr.jus.br ou entregues na
Subsecretaria de Compras, localizada no Prédio Administrativo do TJRR, na Avenida Cap. Ene Garcez, n.º 1696, 3º Piso, Sala 335, Bairro São Francisco,
na Cidade de Boa Vista – CEP 69.305-135, em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.
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5.2. Qualquer dúvida existente sobre os termos do edital poderá ser objeto de pedido de esclarecimento, por escrito, ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes
da data fixada para a abertura da sessão pública, seguindo os mesmos trâmites do subitem anterior (e-mail ou entregues na Subsecretaria de Compras).
5.3. Os pedidos de esclarecimentos e de impugnação deverão conter, no mínimo:
a) o número desta licitação, o nome completo do interessado, endereço completo, CNPJ, nome do representante legal ou do funcionário subscritor do pedido
devidamente qualificado;
b) a exposição da dúvida para o correto entendimento das regras do edital, ou a indicação do item, cláusula ou condição do edital que pretenda questionar,
devendo, neste caso, vir acompanhada das razões da impugnação.
5.4. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação.
5.5. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das
propostas.
5.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para ciência dos interessados.
6. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. A licitante deverá encaminhar documentos de habilitação e proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento dessa documentação.
6.2. A licitante deverá consignar, expressamente no sistema eletrônico, o valor ofertado para todos os itens, já considerados e inclusos no valor apresentado
todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.
6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
6.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos
nessa lei.
6.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante no cadastro dos dados da proposta no sistema comprasnet importa desclassificação, sem prejuízo das
sanções previstas nesse Edital.
6.7. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
6.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.
7.3. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. No horário previsto para a abertura das propostas, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam
em conformidade com as especificações e as condições estabelecidas no Edital.
8.2. A análise de preços superiores aos previstos no Termo de Referência - Anexo I do edital será realizada após a fase de lances.
8.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
9.2 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
9.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da
ofertante.
9.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito
de pleitear qualquer alteração.
9.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja, de plano, manifestamente inexequível.
9.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício
somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser  R$ 0,01 (um centavo).
9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
10. DO BENEFÍCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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10.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte
forma:
10.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e
observado o valor máximo para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
10.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
10.1.4. A empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
10.2. Não ocorrendo adjudicação, nos termos previstos no item anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da licitante detentora da proposta
originalmente melhor classificada, se houver compatibilidade de preço com o valor de referência e a licitante for considerada habilitada.
11. DA NEGOCIAÇÃO
11.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o
valor máximo para a contratação.
11.1.1.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINAL, DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se outro não for fixado, contados da convocação efetuada
pelo Pregoeiro, deverá encaminhar:
a) a sua proposta final, em PDF, ajustada ao último lance, conforme modelo - Anexo II do Edital, devidamente preenchida de acordo com as especificações do
Termo de Referência;
b) planilha de composição de custos dos uniformes, conforme Anexo X, do Termo de Referencia;
c) planilha de composição de custos por comarca, conforme Anexo X, do Termo de Referencia;
d) planilha de composição de custos das horas extras, conforme Anexo X, do Termo de Referencia;
e) planilha de composição de custos do orçamento Estimado Global, conforme Anexo X, do Termo de Referencia.
f) Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e
demais componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de serviço envolvido na contratação, podendo ser utilizado como modelo
o Anexo IX do Termo de Referência - Anexo I do Edital;
c) GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) da licitante;
12.1.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor máximo fixado e à compatibilidade da
proposta com as especificações técnicas do objeto.
12.1.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TJRR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
12.1.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
12.2. Deverá constar na proposta:
a) a individualização da licitante, com razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, indicação de endereço eletrônico (e-mail), dados bancários (nome do
banco, números da conta corrente e da agência) e assinatura do representante legal da licitante;
b) a descrição clara do objeto cotado e demais especificações, conforme o Termo de Referência - Anexo I do edital;
c) indicação única de preço em reais, com exibição dos valores unitário e total com duas casas decimais em algarismos; e
d) sempre quando for possível, índices, folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante, a fim de garantir a integridade da
documentação e da proposta.
12.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar sua proposta com base na convenção coletiva de trabalho, ou outra norma
coletiva mais benéfica, aplicável à categoria envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada.
a) Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Edital, deverá indicar em sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma
coletiva a que esteja obrigada;
b) Caso a licitante apresente proposta com salário inferior ao estabelecido no instrumento coletivo a que esteja obrigada, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da
proposta;
c) O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica a desclassificação da proposta;
d) O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global;
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.
12.4. O TJRR não se vincula à disposições previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.
12.5. Não será admitida a proposta manifestamente inexequível, assim considerada aquela que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração e que
não venha a ser demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os preços ofertados são coerentes com os de mercado ou suficientes
para a cobertura dos custos decorrentes da contratação.
12.5.1. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.
12.5.2. A inexequibilidade de valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formação de preços não caracteriza motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais;
12.5.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada
diligência, na forma do §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes
procedimentos:
a) questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios coletivos de Trabalho;



c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;
d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e) pesquisas em órgão públicos ou empresas privadas;
f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;
g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, loja de suprimentos, supermercados e fabricantes;
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
j) estudos setoriais;
k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e
l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços.
12.5.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentem o pedido;
12.5.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos e formação de preços, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligência para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
12.6. Não será aceita e será desclassificada a proposta:
a) que não comprovar a sua exequibilidade, quando solicitada pelo Pregoeiro;
b) que apresentar valores unitários ou global superiores aos preços indicados pelo TJRR;
c) que não for redigida (digitada ou datilografada) no idioma nacional, estiver ilegível, contenha rasuras, ou outros defeitos capazes de dificultar o julgamento;
d) com ilegalidades, ou vícios, omissões e irregularidades insanáveis;
e) que não forem corrigidas as irregularidades ou falhas sanáveis apontadas pelo Pregoeiro;
f) que estiver em desacordo com as condições e especificações do objeto previstas neste edital.
12.7. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que o valor global da proposta é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
12.8. O critério adotado para julgamento da proposta será o de menor preço global a licitante vencedora.
12.9. Todas as especificações do objeto, o preço e demais condições ofertadas na proposta vencedora vinculam a fornecedora registrado.
12.10. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a documentação exigida, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
13. DA HABILITAÇÃO
13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada no subitem 13.2 deste
edital, de acordo com os arts. 27 a 33 da Lei n.º 8.666/93.
13.1.1. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências.
13.2. As licitantes deverão complementar os documentos de habilitação referidos no subitem anterior, relativos à:
13.2.1. Regularidade Trabalhista
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva
com efeitos de negativa.
13.2.2. Qualificação Econômico-Financeira
   a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou comprovação, por
certificação do juízo falimentar competente, de que a licitante possui plano de recuperação judicial deferido e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da
Lei nº 11.101/2005, estando apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento do contrato;
   b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índice de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
   c) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos
por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social
  d) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
  e) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme Modelo constante do Anexo III deste Edital de que um doze avos dos
contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido
do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea "d" acima, observados os seguintes requisitos:
   e.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
   e.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.
13.2.3. Qualificação Técnica .
a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de Capacidade Técnica expedidas por pessoas  jurídicas de direito publico ou privado, em nome do licitante que
comprove(m):
a1) Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante
gerencia ou gerenciou serviços terceirizados com, no mínimo, 19 (dezenove) empregados, ou seja, no mínimo,o mesmo número de postos exigidos nesta licitação;
a1.1) será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a aptidão empresarial.
a.2) Experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços terceirizados, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura do pregão, sendo
admitido o somatório de atestados referentes a serviços executados de forma não concomitante
b) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
c) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior.
d) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
13.3. A licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação. não empregar menor e de micro empresa



13.4. O Pregoeiro verificará eventual enquadramento nas vedações elencadas no item 3  – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
d) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
13.5. As consultas previstas no subitem anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei
n.º 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
13.6. O enquadramento da licitante em qualquer das hipóteses do subitem 3.2 acarretará, como consequência, a inabilitação da licitante.
13.7. A licitante deverá comprovar que sua atividade empresarial se relaciona ao objeto desta licitação mediante apresentação de seu ato constitutivo, ou outro
documento hábil, além de informar o nome e CPF de seu administrador e/ou sócio majoritário, salvo se tal informação já constar no SICAF.
13.8. Quanto a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresa de pequenos porte, serão observados os seguintes procedimentos: 
     13.8.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura
de Ata de Registro de Preços e/ou Contrato. No entanto, o licitante ME ou EPP, por ocasião da participação neste certame, deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
     13.8.2. Homologado o certame e havendo  restrição à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, a
licitante será intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, regularizar sua situação fiscal e/ou
trabalhista, na forma prevista no art. 43, §1º , da Lei Complementar n.º 123/2006.
     13.8.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas no Item
18 deste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata ou revogar a licitação.
13.9. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
13.10. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões por sítios oficiais.
13.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria
natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
13.12. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
13.13. Os documentos que não apresentarem data de validade serão considerados válidos para este certame pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua
emissão.
13.14. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
13.15. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
13.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
14. DA AMOSTRA
14.1. Não se exigirá que a licitante apresente amostra do objeto licitado.
15. DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
15.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
15.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a  apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.1.4. Não serão acolhidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
15.1.5. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.2. Caberá as licitantes, encerrada a etapa de lances, a consulta regular ao sistema "Comprasnet" a fim de verificar se foi declarada a vencedora e se está aberta
a opção para a interposição de recurso.
15.3. Caso admitido, o recurso será decidido pelo Secretário-Geral.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para
homologação.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça de Roraima.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora.
17. DO CADASTRO RESERVA
17.1. Antes da homologação do certame será realizada consulta as licitantes interessadas, conforme a ordem de classificação, em reduzir seus preços ao valor da
proposta vencedora, a fim de integrar o cadastro reserva da ata de registro de preços.
17.2. Na hipótese de apresentação de recurso, a consulta as licitantes será realizada pela Secretaria Geral, antes de promover a adjudicação, se indeferido o pedido
recursal.
17.3. O cadastro de reserva limitar-se á, no máximo, a três licitantes remanescentes.
17.4. Na hipótese de eventual contratação de licitante integrante do cadastro reserva, em razão de não assinatura da ata pelo adjudicatário ou do cancelamento do
registro do detentor da ata, será verificada as condições e exigências do edital e seus anexos, além da observância do teor da ata da sessão pública e da proposta
vencedora da licitação.
17.4.1. A verificação, neste caso, das condições, exigências e demais procedimentos para contratação do remanescente integrante do cadastro reserva, será
realizada pela Secretaria de Gestão Administrativa.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. As penalidades previstas no art. 7º da lei 10.520/02, serão aplicadas sem prejuízo da aplicação de multa e demais cominações legais nos casos dispostos na
Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima nº 042/2019.
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18.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido no edital, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida em não manter a sua proposta, sujeitando-o ao pagamento de multa compensatória de 15% (quinze por cento)
incidente sobre o valor da obrigação assumida no certame, nos termos dos arts. 81 e 87, II, da lei 8.666/93 e do art. 1.º, IV, da Portaria GP/TJRR n.º 306/2014, sem
prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 17.1.
18.2.1. Será devida pelo Contratado apenas a multa moratória prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/93 e no art. 1.º, I e II, da Portaria GP/TJRR n.º 306/2014, a
contar do término do prazo estabelecido no edital até a efetiva assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, da seguinte forma:
a) a multa será calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou serviço em mora, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta)
dias.
b) a multa será de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor
do item ou serviço em mora, na hipótese de atraso por período superior ao previsto no inciso I, limitado em até 60 (sessenta) dias.
18.3. A licitante poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução do objeto que não
acarretarem prejuízos significativos ao TJRR.
18.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
18.6. As penalidades serão registradas no SICAF e inseridas no site do Tribunal de Justiça.
19. DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de sua convocação, para assinar a ata de registro de
preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas neste edital.
19.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
19.3. O não comparecimento ou recusa injustificada do fornecedor em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas
no edital.
19.4. Na hipótese de não assinatura da ata de registro de preços pelo adjudicatário, as licitantes remanescentes poderão ser convocadas para fornecer o objeto,
observando-se o procedimento legal, as condições fixadas neste Edital e na sua respectiva proposta comercial.
19.4.1. As licitantes remanescentes que não aceitarem o fornecimento do bem ou serviço no preço ofertado pelo primeiro colocado/adjudicatário não sofrerão
sanção administrativa por esse motivo.
19.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento pelo detentor da ata nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de
publicidade.
19.5.1. Serão registrados na ata os preços e quantitativos da licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.
19.5.2. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
da licitante vencedora na sequência da classificação do certame.
19.5.3. A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.
19.6. O detentor da ata deve manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação sob pena de ter seu registro
cancelado.
19.7. Os preços registrados terão prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
19.8. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário da Justiça Eletrônico, assim como disponibilizados pelo TJRR, através de meio
informatizado de consulta, durante a vigência da ata de registro de preços.
19.9. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo à Secretaria de Gestão Administrativa promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.10. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o TJRR convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
19.10.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
19.10.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
19.11. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a administração poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
19.12. Não havendo êxito nas negociações, o TJRR deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
19.13. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; ou
e) o detentor da ata não manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, as mesmas condições de habilitação.
19.14. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras "a", "b", "d" e "e" do subitem anterior, será formalizado por decisão devidamente
fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da
ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
19.16. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
19.17. A ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que devidamente justificada a vantagem, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da
administração pública estadual ou municipal que não tenha participado do certame licitatório.
19.17.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o TJRR
sobre a possibilidade de adesão.



19.17.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o TJRR.
19.17.3. As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços e, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
19.17.4. Compete ao órgão não participante, na hipótese de adesão:
a) efetivar a aquisição ou contratação do objeto registrado em até noventa dias;
b) praticar os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao TJRR.
19.17.5. É vedada à adesão da ata de registro de preços do TJRR pelos órgãos e entidades da administração pública federal.
20. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
20.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante sua vigência, para assinatura do
contrato, dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
20.1.1.No mesmo prazo previsto no item acima, a licitante deverá apresentar a Declaração Antinepotismo, conforme modelo constante do Anexo III do Edital.
20.1.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos deste Edital.
20.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se o detentor da ata de registro de preços mantém as condições de
habilitação.
20.2.1. Aplica-se a mesma regra as licitantes remanescentes para verificação das condições de habilitação antes de eventual contratação.
20.3. As condições de pagamento e outras obrigações estão previstas no Termo de Referência e Minuta do Contrato - Anexo I e V do edital.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Excepcionalmente, a licitante poderá encaminhar a documentação complementar solicitada pelo pregoeiro através do e-
mail:subsecretaria.compras@tjrr.jus.br, desde que reste comprovada a inviabilidade de envio por meio do sistema.
21.2. Os documentos remetidos por meio do sistema comprasnet, poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada a qualquer momento em prazo
estabelecido pelo pregoeiro.
     21.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso seja solicitadas, deverão ser encaminhadas a Subsecretaria de Compras, localizada no Prédio Administrativo
do TJ/RR, situada na Av. Ene Garcez, n.º 1696, 3º Piso, Sala 335, Bairro de São Francisco, na Cidade de Boa Vista - RR - CEP 69.305.135.
21.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste edital ou solicitada pelo Pregoeiro, será desclassificada e sujeitar-se-
á às sanções previstas neste Instrumento Convocatório.
21.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema comprasnet.gov.br e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão estas últimas.
21.5. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão exercidos por um representante da Administração especialmente designado pela Secretaria
Demandante.
21.6. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase deste procedimento licitatório, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
21.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
21.8. Este edital estará à disposição dos interessados, pela Internet, nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjrr.jus.br (menu “licitações”),  será
publicado na forma da lei, e deverá ser lido e interpretado na íntegra, não sendo aceitas alegações de desconhecimento após a entrega da proposta.
21.9. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art.49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
21.10. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documentos, em substituição aos documentos exigidos pelo presente edital e seus anexos.
21.11. A licitante, caso seja vencedora, manterá preposto, aceito pelo TJRR, durante o período de vigência contratual, para representá-la administrativamente
sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado, no ato da assinatura do contrato, mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do CPF e
do documento de identidade, endereço de e-mail e número de telefone válidos para o recebimento de informações e notificações, além dos dados relacionados à
sua qualificação profissional.
21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.
21.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.14. São partes integrantes deste edital independente de transcrição: o Termo de Referência (Anexo I), Modelo de apresentação de proposta de preços detalhada
após o encerramento dos lances (Anexo II), Modelo de declaração de Contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública (Anexo III),  Modelo de
Declaração Antinepotismo (Anexo IV), Modelo da Ata de Registro de Preços (Anexo V) e Minuta de Contrato (Anexo VI).
21.15. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria-Geral.
 

Boa Vista-RR, 27 de novembro de 2020.
 
 

Francineia de Sousa e Silva 
Subsecretária de Compras

 
 

 
 

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA n.º 99/2020 – Evento sei nº (0909560)

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 99/2020
FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COPEIRAGEM E

GARÇONAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA

mailto:cpl@tjrr.jus.br
http://www.tjrr.jus.br/


1. INTRODUÇÃO
1.1. A lei nº 10.520/02, que institui a licitação na modalidade pregão, estabelece, em seu art. 3º, que a definição precisa, suficiente e clara do objeto por meio de
Termo de Referência constitui fase preparatória do Pregão.
1.2. Assim, o presente instrumento engloba o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto, tendo sido elaborado com base nas
informações apresentadas no Procedimento Virtual SEI nº 0006906-51.2020.8.23.8000.
1.3. A contratação pretendida deverá observar, ainda, o disposto nas Resoluções TP nº 026/2006 e 008/2015, que instituem, respectivamente, a licitação na
modalidade Pregão e o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Corte de Justiça, bem como a Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, no que couber, os
dispostos na Lei 8.666/93.

2. OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual contratação do serviço de Copeiragem e Garçonagem para
atender demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
2.2. Para fins de adequação ao disposto na lei nº 10.520/02, consideram-se os serviços em tela como comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3. FINALIDADE/JUSTIFICATIVA
3.1. Atualmente verifica-se uma tendência da Administração Pública em reconhecer a importância da realização dessas atividades por empresas especializadas,
pois, com isso, desincumbem servidores, dirigentes e autoridades de atribuições que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por meio da
prestação de serviços terceirizados.
3.2. A execução dos serviços em tela atenderá as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, com referência a Instrução Normativa nº 05, de 25 de
maio de 2017, considerando o disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, e no Decreto nº 9.507 de 21 de dezembro de 2018, que disciplinam a contratação, pela Administração Pública, dos Serviços de terceiros que apoiam a
realização das atividades essenciais do órgão, caso em que se enquadram os serviços de Copeiragem e Garçonagem.
3.3. Com a execução dos serviços em tela espera-se os seguintes benefícios:

a. melhoria no atendimento das audiências, reuniões, sessões, atendimentos, cursos e eventos do Tribunal de Justiça de Roraima;
b. disponibilizar serviços de copa e cozinha ao Magistrados, Servidores e Jurisdicionados em geral, tais com água, chá e café;
c. torna o cotidiano da prestação jurisdicional mais agradável, pois garante conforto aos Jurisdicionados, servidores e Magistrados, e melhora a imagem do

TJRR;
d. mantém o zelo, a organização das copas e a limpeza dos utensílios; e
e. agilidade no atendimento de pequenas demandas solicitadas ao longo do expediente.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1. O objeto deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste instrumento, mediante execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço unitário.
4.2. Para exercer as atividades do serviço de copeiragem,o posto deverá ser ocupado pelo seguinte perfil:

a. idade mínima de 18 (Dezoito) anos;
b. os Copeiros devem possuir ensino fundamental completo e experiência mínima de 06 (seis) meses, comprovada em carteira de trabalho ou documento

equivalente;
c. não possuir cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidor ou magistrado que componha o Poder

Judiciário do Estado de Roraima (referida comprovação se dará com a apresentação da Declaração de Nepotismo, , em atenção à Resolução nº 7/2005 do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que veda a prática de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário).

d. demonstrar capacidade de trabalho em equipe, acatar orientações na execução das atividades; e
e. devem ter discrição, iniciativa, polidez no trato com as pessoas, habilidade e capacitação para o desenvolvimento das tarefas inerentes à função.

4.3. Para exercer as atividades do serviço de Garçonagem, o posto deverá ser ocupado pelo seguinte perfil:

a. idade mínima de 18 (Dezoito) anos;
b. os Garçons devem possuir ensino médio completo e experiência mínima de 06 (seis) meses, comprovada em carteira de trabalho ou documento equivalente;
c. não possuir cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidor ou magistrado que componha o Poder

Judiciário do Estado de Roraima (referida comprovação se dará com a apresentação da Declaração de Nepotismo, em atenção à Resolução nº 7/2005 do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que veda a prática de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário);

d. demonstrar capacidade de trabalho em equipe, acatar orientações na execução das atividades; e
e. devem ter discrição, iniciativa, polidez no trato com as pessoas, habilidade e capacitação para o desenvolvimento das tarefas inerentes à função.

4.3.1. Os novos terceirizados/colaboradores  admitidos pela contratada deverão atender aos perfis estabelecidos nos itens 4.2 e 4.3. Para fins de comprovação, a
documentação deverá ser encaminhada à fiscalização administrativa no prazo de até 05(cinco) dias úteis, antes do início da prestação dos serviços. 
 4.4. A tabela abaixo apresenta os serviços a serem registrados, bem como seus respectivos quantitativos: 

Item Descrição do serviço/profissional responsável
Classificação
Brasileira de
Ocupações

Und. Quant.

01 Garçom 5134-05 Posto de
Serviço 03

02 Copeiro 5134-25 Posto de
Serviço 16

 
4.5. As atribuições do serviço de Garçonagem e Copeiragem encontram-se no Anexo I - Caderno de Especificação das Atribuições.
4.6. O Anexo II - Prédios e Endereços apresenta os endereços de todos os prédios afetados às atividades desta Corte, sendo que, após a contratação, o fiscal
realizará reunião com o preposto da CONTRATADA afim de alocar os postos de serviços.
4.6.1. A qualquer momento poderá haver mudança do local de prestação do serviço, desde que dentro da mesma Comarca, bastando, para tanto, prévia notificação
à CONTRATADA.



4.6.2. Poderá, desde que de haja consenso entre CONTRATANTE e CONTRATADA e reste demonstrada a real necessidade, haver a mudança de um posto de
serviço de uma comarca para outra, sem ônus para o Tribunal.
4.7. O serviço deverá estar disponível cinco dias por semana, durante todo o expediente do Poder Judiciário do Estado de Roraima, o qual compreende o período
entre 08:00h às 18:00h.
4.7.1. O regime de trabalho dos envolvidos na prestação dos serviços deverá ser estabelecido pela CONTRATADA em comum acordo, respeitando a jornada
máxima diária e semanal estabelecida pela CLT ou por instrumento coletivo de trabalho e levando em consideração a necessidade de cada Prédio, a ser controlado
por folha de frequência, ou meio eletrônico não padronizado, comprovado através de relatório apresentado, mensalmente, à fiscalização.
4.7.2. Excepcionalmente, considerando as atividades do Tribunal do Júri, bem como outros eventos diretamente ligados a atividade desta Corte, poderá ser
solicitado que o serviço se estenda além do horário normal de expediente, assim como feriados, pontos facultativos e finais de semanas, ficando assegurado o
pagamento das eventuais horas extras autorizadas pelo Contratante, sendo que tais horas não poderão ser computadas como banco de horas e serão pagas com os
seguintes adicionais:

a. 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal quando trabalhadas aos sábados; e
b. 100% (cem por cento) em relação à hora normal, quando trabalhadas nos domingos e feriados.

CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS

4.7.3. Durante o recesso forense, período normalmente compreendido entre 20 de dezembro a 06 de janeiro do ano subsequente poderá haver redução da jornada
de trabalho ou não ser necessária a prestação dos serviços, sem prejuízo da remuneração dos funcionários ou pagamento à contratada. Caberá  à fiscalização
técnica comunicar antecipadamente o sistema de jornada de trabalho durante o período.
4.8. As cláusulas contratuais vigorarão até o registro e apresentação de nova Norma Coletiva da categoria, a fim de valer o negociado sobre o legislado, podendo
sofrer as devidas alterações, no que couber, pela Administração. Assim, será de responsabilidade da CONTRATADA o controle e a compensação das horas
trabalhadas por meio de Banco de Horas, desde que haja previsão em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Acordo Individual, devidamente apresentado à
Fiscalização. 
4.9. Uniformes
4.9.1. A CONTRATADA deverá manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados, ficando obrigada a fornecer gratuitamente para cada
empregado, 02 (dois) kits de uniformes por ano, um no início e um na metade da prestação dos serviços, bem como a cada prorrogação do contrato, de acordo
com os quantitativos e modelos estabelecidos no Anexo VII - Uniformes.
4.9.2. A CONTRATADA deverá se preocupar com o fornecimento dos uniformes em tamanho, quantidade e especificações adequadas aos funcionários,
responsabilizando-se pela substituição, sem custo ao contratante de item fora do padrão adotado.
4.9.2.1. Previamente ao fornecimento dos uniformes aos funcionários, a CONTRATADA  deverá apresentar uma amostra de cada item para categoria profissional,
gêneros masculino e feminino, bem como para funcionária gestante, à equipe de fiscalização para avaliação e conformidade de acordo com as especificações
mínimas descritas neste instrumento.
4.9.2.2. O modelo para gestante será fornecido após o terceiro mês de gestação, sendo que o protocolo de entrega também deverá ser apresentado à fiscalização.
4.9.2.3. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados no início do contrato, mediante recibo (relação nominal), por unidade, cuja cópia deverá ser remetida
ao CONTRATANTE, sempre que solicitado. O recebimento definitivo dos uniformes ocorrerá após a certificação da entrega efetiva realizada pela equipe de
fiscalização, de acordo com o cumprimento da agenda de visita e fiscalização periódica nas Comarcas de Boa Vista e Interior.



4.9.2.4. Caso a fiscalização constate o recebimento parcial dos itens, embora o funcionário tenha assinado o protocolo de entrega, a CONTRATADA será
devidamente notificada para manifestação e atendimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de sanção por descumprimento contratual.
4.9.2.5. Detectada a necessidade de substituição de itens do kit de uniforme, a fiscalização técnica poderá, a qualquer tempo, solicitar a substituição imediata, no
prazo de 5 dias úteis;
4.9.3. É parte essencial da apresentação do empregado, além do uso de uniforme de excelente qualidade, a boa postura comportamental, asseio, buscando manter
suas roupas sempre limpas e bem passadas e, cuidados que visam manter um bom padrão de higiene. 
4.9.3.1. O custo com uniforme não poderá ser descontado do empregado da Empresa.
4.10. Treinamento
4.10.1. Todos os Garçons e Copeiras que prestarão os serviços, inclusive os substitutos, deverão ser submetidos a treinamento inicial a ser realizados pela equipe
do Setor de Serviços Terceirizados, antes do início da execução do contrato, ou quando identificada a necessidade pela Fiscalização Técnica.
 4.10.2. Poderá ser solicitado pela Fiscalização Técnica, a qualquer tempo, capacitações e treinamentos, a cargo da CONTRATADA, em cursos específicos para
copeiras e garçons e outros afins.
4.11. Cronograma de Execução
4.11.1. O quadro seguinte foi elaborado com os principais marcos e eventos relevantes que ocorrerão para a inicialização da execução dos serviços:

Etapa Descrição Início    Responsável

A Reunião Inicial previamente a Assinatura do
Contrato

CONTRATADA e
CONTRATANTE

B Assinatura do Contrato em até 02 (dois) dias úteis Nos termos do art. 64 da Lei
8.666/93. CONTRATADA

C Período de mobilização

Até 30 (trinta) dias após a
definição de data acertada na
reunião inicial.

a. recrutamento;
b. apresentação de amostra de

uniformes; e
c. treinamento/Capacitação.

CONTRATADA

D
Apresentação do comprovante de prestação de
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor anual atualizado do contrato

Até 10 (dez) dias úteis após
assinatura do contrato CONTRATADA

E

Entregar a documentação necessária para abertura da
conta-vinculada e para assinatura de termo específico
que permita o acesso aos saldos e extratos, bem como
vincule a movimentação dos valores à autorização do
CONTRATANTE

Até 20 (vinte) dias, a contar da
notificação a ser recebida. CONTRATADA

F Apresentar relação dos profissionais em treinamento. A ser definido na reunião inicial CONTRATADA

G Apresentar relação Terceirizados definitivos. até 10 (dez) dias antes do início da
prestação dos serviços.

CONTRATADA E
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E

ADMINISTRATIVA.

H Apresentar a Lotação dos Terceirizados até 10 (dez) dias antes do início da
prestação dos serviços. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

I Início da Prestação dos Serviços
O início da prestação dos serviços
será formalizado através da
emissão da Ordem de Serviço.

CONTRATANTE ATRAVÉS DA
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

4.12. Outras Disposições
4.12.1. A prestação de serviços de que trata este instrumento não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e CONTRATANTE,
vedando-se qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4.12.2. Os interessados poderão vistoriar os locais em que serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a licitação, com o objetivo
de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a Setor de Serviços Terceirizados desta Corte, pelo
telefone (95) 3198-4120.
4.12.3. Tendo em vista a faculdade de realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
4.12.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, cabendo, contudo, na hipótese de opção por
outro meio de contratação, assegurar ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

  5. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
5.1. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e
nos artigos 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971/2009 e alterações, o licitante Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratado, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte de
tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao
da contratação em consequência do que dispõe o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.
5.2. O licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser contratado, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do contrato,
deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no
prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
5.3. Caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo estabelecido na condição anterior, o Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima – TJRR, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta



efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

6. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração, por meio da FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura
do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
6.2. A garantia deverá possuir validade até 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação do contrato, conforme
inciso XX, do Art. 23 da Resolução nº 15/2013.
6.3. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal prestada é condição para acréscimos, supressões e eventuais
repactuações contratuais.

7. PRAZOS
7.1. O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93.
7.2. A prestação do serviço deverá ser iniciada, após período de mobilização e realização de reunião inaugural, oportunidade em que a fiscalização definirá a data
para começo das atividades.
7.2.1. A CONTRATADA terá o prazo de mobilização de até 30 (trinta) dias após a assinatura contratual.
7.2.2. O início da prestação dos serviços será formalizado através da emissão da Ordem de Serviço, conforme modelo previsto no Anexo XI - Modelo de Ordem
de Serviço.
7.3. A CONTRATADA dispõe do prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação do CONTRATANTE, para entregar a documentação necessária para abertura
da conta-vinculada e para assinatura de termo específico que permita o acesso aos saldos e extratos, bem como vincule a movimentação dos valores à autorização
do CONTRATANTE e, conforme disposto no contrato.
7.4. Considerando que o objeto a ser contratado consiste em serviço de natureza continuada, o contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo se
estender por mais de um exercício financeiro, prorrogável por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº
8.666/93.
7.4.1. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser excluídos como
condição para a prorrogação, conforme preconiza o art. 23, inciso XVIII, da Resolução TP nº 15/2013.
7.4.2. Nos termos do art. 11, da Resolução TP nº 15/2013, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa:

a. que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE, conforme disciplina o art. 3º da Resolução nº
07/2005 do CNJ; e

b. que tenha entre seus empregados colocados à disposição do Tribunal para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam a vedação dos arts. 1º e 2º
da Resolução nº 156/2012 do CNJ.

8. ORÇAMENTO ESTIMADO
8.1. Estima-se que o valor global da contratação em tela será de R$ 963.338,68 (novecentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e oito
centavos),  conforme orçamento estimado e memória de cálculo constantes dos Anexo VIII e IX  respectivamente.
8.2. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos conforme Anexo X - Planilha De Formação De Custos:

a. planilha de composição de custos dos uniformes;
b. planilha de composição de custos por comarca;
c. planilha de composição de custos das horas extras; e
d. planilha de composição de custos do orçamento Estimado Global.

8.3. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto licitado, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do Parágrafo Primeiro do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
8.4. Em que pese as planilhas serem individualizadas por serviço, a proposta para contratação terá que ser consolidada.
8.5. O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como quaisquer atividades ou insumos necessários à execução do objeto,
mesmo quando não expressamente indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis.
8.6. Da reserva técnica:
8.6.1. Reserva técnica são os custos não discriminados no pagamento das ausências dos titulares destinados a complementar a remuneração da equipe substituta
posta em disponibilidade. O custeio é operacionalizado mediante a incidência de percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e trabalhistas e
insumos de mão de obra que seja capaz de satisfazer aquela despesa.
8.6.2. De acordo com o Acórdão 953/2016 - Plenário TCU, 19.04.2016: "È indevida a inclusão de parcela a título reserva técnica nas planilhas de custos e
formação de preços dos contratos de limpeza e conservação, sem que haja justificativa e memória de cálculo que demonstrem sua adequação."

9. OBRIGAÇÕES
9.1. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá cumprir as seguintes obrigações gerais:

a. recrutar, selecionar e encaminhar ao CONTRATANTE os empregados necessários à realização dos serviços, observando o perfil indicado conforme subitem
4.2 e 4.3 deste instrumento;

b. cuidar para que os profissionais indicados para a prestação dos serviços apresentem-se trajando sempre uniformes limpos, fornecidos às suas expensas;
c. responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como:

salários; seguros de acidentes; indenizações; tributos; vale-transporte; uniformes; crachás e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Poder Público;

d. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CONTRATANTE;
e. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,

durante a execução do objeto;
f. comunicar ao Fiscal qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
g. fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intuito de verificar as condições em que o serviço está sendo

prestado;
h. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço;
i. refazer os serviços que, a juízo do fiscal, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
j. seguir e fazer cumprir as orientações da fiscalização, desde que não sejam ilegais ou que acarretem desvio de função;



k. capacitar os seus funcionários, a serviço do TJRR, toda vez que solicitado pela Fiscalização técnica, conforme previsão no item 4.9.2.
l. garantir a continuidade e qualidade da prestação dos serviços, devendo substituir, no prazo de 1 (uma) hora, os funcionários faltosos por outro com igual

função e com os requisitos especificados;
m. manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação, o

funcionário que não atenda ao perfil exigido;
n. apresentar à Equipe de FISCALIZAÇÃO Técnica, via email (servicosterceirizados@tjrr.jus.br), até o 8º dia útil do mês subsequente, o Relatório Mensal,

preenchido Digitalmente, constante no Anexo XIV - Modelo de Relatório Mensal dos Serviços, para acompanhamento, registro no Instrumento de
Medição dos Resultados e controle na execução dos serviços prestados;

o. informar, através de email, com antecedência de 30 (trinta) dias os funcionários que gozarão de férias, bem como os respectivos substitutos;
p. pagar os salários e encargos sociais previstos na legislação trabalhista, bem como outros encargos decorrentes do contrato, bem como avenças decorrentes

de convenção coletiva;
q. efetuar o pagamento mensal dos empregados em agência bancária localizada na cidade de prestação dos serviços, ou em outra agência de preferência do

empregado;
r. comprovar mensalmente o cumprimento de todas as obrigações devidas aos empregados vinculados ao presente contrato, sob pena de, em caso de recusa ou

falta de exibição dos mesmos, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas até que seja cumprida esta exigência, e ainda sujeitando
a Contratada à aplicação das penalidades mais severas previstas neste instrumento, Contrato e Edital;

s. apresentar à Equipe de Fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do instrumento contratual, relação contendo nome completo,
função, grau de instrução, número da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), telefones para contato, com indicação
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, conforme modelo constante do Anexo XIII - Modelo de Relação Inicial de
Empregados;

t. manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;
u. fornecer 02 (dois) kits de uniformes para cada funcionário, por ano, sujeitos à aprovação do CONTRATANTE, no início da prestação do serviço, bem como

a cada prorrogação, conforme especificações detalhadas neste instrumento, bem como, apresentar os comprovantes de entrega dos itens aos funcionários,
para fins de controle da fiscalização e faturamento do item contido na planilha de formação de custos;

v. comunicar imediatamente o desligamento do empregado designado para execução do contrato, apresentando cópia autenticada da quitação da Rescisão
Contratual do empregado, quando aplicável, dentro do prazo de 30 dias corridos;

w. apresentar mensalmente "relatório de recurso empregados", contendo nome completo de todos os empregados, função exercida, dias e locais efetivamente
trabalhados, salário bruto, férias, licenças, faltas e demais ocorrências peculiares de vínculo trabalhista;

x. instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;
y. registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal , bem como as ocorrências havidas, apresentando cópia das folhas de pontos

dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado;
z. responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências do CONTRATANTE, por meio próprio ou mediante vale-transporte, inclusive em

casos de paralisação dos transportes coletivos
aa. autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do Contrato, a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da CONTRATADA, observada a legislação específica;
ab. manter sede, filial ou escritório na cidade de Boa Vista/RR, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração,

bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
ac. observar o horário de trabalho estabelecido pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as leis trabalhistas;
ad. providenciar, para todos os empregados envolvidos na prestação dos serviços, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da prestação dos serviços,

cartão cidadão ou outro cartão equivalente, que possibilite a consulta e recebimento de benefícios sociais, expedido por órgão/entidade federal responsável;
ae. autorizar, o que se efetiva mediante a assinatura do instrumento contratual , o TJRR a realizar desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais

verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada até o momento da sua regularização,
sem prejuízo das sanções cabíveis;

af. permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle diário de frequência e às carteiras profissionais dos empregados alocados à execução do serviço
contratado;

ag. observar os prazos e demais obrigações contratuais;
ah. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei

nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

ai. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
durante a execução do objeto;

aj. recrutar, selecionar e encaminhar ao CONTRATANTE os empregados necessários à realização dos serviços;
ak. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
al. fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

am. exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas regulamentares, em especial a Norma Regulamentadora
06 do Ministérios do Trabalho e Emprego, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los;

an. fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intuito de verificar as condições em que o serviço está sendo
prestado;

ao. administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
ap. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito;
aq. instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;
ar. registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, apresentando cópia das folhas de pontos

dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado;
as. responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências do CONTRATANTE, por meio próprio ou mediante vale-transporte, inclusive em

casos de paralisação dos transportes coletivos;
at. manter o empregado nos horários de trabalho estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as leis trabalhistas;
au. não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;
av. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;
aw. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;



ax. instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao
contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

i. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletrônico, quando disponível;

ii. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início
da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; e

iii. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo
de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços
ou da admissão do empregado.

ay. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

az. substituir, no prazo de 02 (horas), em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço do CONTRATANTE, devendo
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

ba. garantir a continuidade e qualidade da prestação dos serviços, devendo substituir os funcionários faltosos, por outro com igual função;
bb. manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação,

qualquer deles considerado, de maneira fundamentada, inconveniente pela Fiscalização;
bc. encaminhar à FISCALIZAÇÃO, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como,

daqueles que irão substituí-los;
bd. comunicar imediatamente o desligamento do empregado designado para execução do contrato, apresentando cópia autenticada da quitação da Rescisão

Contratual do empregado, quando aplicável, dentro do prazo de 30 dias corridos;
be. apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme alínea "a" do item 1 do Anexo VI-B - Fiscalização

Administrativa deste instrumento:

i. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, grau de instrução, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de
identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), bem como, telefones para contato, com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;

ii. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela contratada;

iii. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;
iv. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; e
v. os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual

modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação
pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

bf. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes (se houver) das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica,
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE:

i. não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de
pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao
exercício da atividade; e

ii. é vedada a vinculação de disposições previstas nos Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

bg. pagar os salários e encargos sociais até os respectivos vencimento ante sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços
contratados, inclusive, exemplificativamente, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, vale alimentação, férias,
rescisão, horas extras, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento das legislações trabalhista e previdenciária, não sendo admissível atrasar pagamentos sob
o argumento de eventual atraso no pagamento deste contrato, e tampouco invocar a corresponsabilidade do CONTRATANTE para tentar eximir-se destas
obrigações;

bh. efetuar os pagamentos mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que
ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de
cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a
realização do pagamento;

bi. comprovar mensalmente o cumprimento de todas as obrigações devidas aos empregados vinculados ao presente contrato, sob pena de, em caso de recusa ou
falta de exibição dos mesmos, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas até que seja cumprida esta exigência, e ainda sujeitando
a CONTRATADA à aplicação das penalidades mais severas previstas neste Termo de Referência e no CONTRATO;

bj. responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como:
salários, seguros de acidentes, indenizações, tributo, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras que por ventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Poder Público;

bk. autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e
regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;

i. quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo
de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

bl. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

bm. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
bn. não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006;
bo. manter preposto aceito pela Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, durante o período de vigência do contrato, para representá-la

administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do CPF e do
documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional e telefones para contato;



bp. o preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à equipe de fiscalização, no primeiro dia útil após a assinatura
do Contrato, para reunião e instruções sobre a execução do contrato;

bq. o preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados, bem como qualquer outra documentação referente ao
Contrato;

br. a empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Fiscalização, inclusive ao cumprimento das Normas Internas do
CONTRATANTE e de Segurança e Medicina do Trabalho;

bs. o preposto deverá manter constante contato com a equipe de fiscalização do contrato, com o objetivo de sanar qualquer demanda na área de pessoal;
bt. apresentar a garantia de execução contratual exigida na forma e prazos estabelecidos neste instrumento e no Termo Contratual;

bu. apresentar mensalmente "relatório de recurso empregados", contendo nome completo de todos os empregados, função exercida, dias e locais efetivamente
trabalhados, salário bruto, férias, licenças, faltas e demais ocorrências peculiares de vínculo trabalhista, conforme modelo constante do Anexo XII - Modelo
de Relatório de Recursos Empregados (Mensal);

bv. autorizar, o TJRR mediante a assinatura do instrumento contratual, a reter, a qualquer tempo, a garantia prevista no item 6 deste instrumento para o
pagamento direto das verbas rescisórias trabalhistas, que não foram liquidadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual;

bw. autorizar, o TJRR mediante a assinatura do instrumento contratual, a provisionar valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do
contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da CONTRATADA junto a instituição bancária
oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do TJRR, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos
saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta;

bx. autorizar, o TJRR mediante a assinatura do instrumento contratual, a utilizar o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas
rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual;

by. comunicar ao Fiscal qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
bz. manter sede, filial ou escritório na cidade de Boa Vista/RR, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração,

bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
ca. permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle diário de frequência e às carteiras profissionais dos empregados alocados à execução do serviço

contratado; e
cb. observar os prazos e demais obrigações contratuais.

9.2. São de responsabilidade da CONTRATADA as seguintes obrigações sociais:

a. todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor. É dever da CONTRATADA saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

b. todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus
empregados durante a execução do objeto, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

c. todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão
ou continência; e

d. encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

9.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos citados no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à
Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.
9.4. São de responsabilidade da CONTRATADA as seguintes obrigações ambientais:
9.4.1. Eficiência Energética:

a. desligar as luzes dos ambientes não ocupados e acender apenas as luzes necessárias, quando pertinente.
b. Comunicar ao fiscal sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores

de luminárias e mau funcionamento de instalações energizadas; e
c. Sugerir ao CONTRATANTE, locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do consumo de energia, tais como: desligamento de iluminação,

instalação de interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias, etc.

9.4.2. Uso Racional da água:

a. Colaborar com as medidas racionais de consumo e uso racional da água, no qual o preposto deve atuar como facilitador das mudanças de comportamento
dos empregados da CONTRATADA;

b. Identificar pontos de uso/hábitos e vícios de desperdícios de água. Na identificação das atividades de cada ponto de uso, os empregados devem ser treinados
e orientados sistematicamente contra hábitos e vícios de desperdício, sendo conscientizados sobre atitudes preventivas;

c. Devem ser adotados procedimentos corretos com o uso adequado da água, sem desperdício e sem deixar de garantir a adequada higienização do ambiente,
utensílios, bem como dos empregados;

9.4.3. Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos:

a. Colaborar de forma efetiva no desenvolvimento diário das atividades do programa interno de separação dos resíduos sólidos, caso já implantado nas áreas
do CONTRATANTE, em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, conforme resolução CONAMA Nº 275 de 25 de abril
de 2001;

b. Observar a economia no emprego da energia elétrica, água, combustível e outros recursos naturais, obedecendo os princípios da sustentabilidade.
c. Ter Prática de hábitos de consumo sustentável e aumento da reciclagem, reutilização, reaproveitamento e destinação ambientalmente adequada, em

observância à Lei nº 12.305/2010.
d. Quando implantado pelo contratante,Programa de Coleta Seletiva de Resíduos sólidos, esta deverá observar as seguintes regras:
e. MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS: São todos os materiais que ainda não apresentam técnica de reaproveitamento e são denominados REJEITOS, como:

lixo de banheiro; papel higiênico; lenço de papel e; outros como cerâmicas, pratos, vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; bituca de cigarro; cinzas e
ciscos - que deverão ser segregados e acondicionados separadamente para a destinação adequada; acrílico; lâmpadas fluorescentes - são acondicionados em
separado; papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel carbono e fotografias; fitas e etiquetas adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos,
vidros planos, cristais; pilhas - são acondicionadas em separado e enviadas para fabricantes;

f. MATERIAIS RECICLÁVEIS: Para os materiais secos recicláveis deverá ser seguida a padronização internacional para a identificação por cores, nos
recipientes coletores disponibilizados pelo CONTRATANTE, conforme especificação abaixo:

AZUL: papel/papelão;
VERMELHO: plástico;



VERDE: vidro;
AMARELO: metal;
PRETO: madeira;
LARANJA: resíduos perigosos (como pilhas e baterias);
BRANCO: resíduos de hospitais e serviço de saúde;
ROXO: lixo radioativo;
MARROM: lixo orgânico;
CINZA: lixo não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível.

g. Quando implantadas pelo CONTRATANTE operações de compostagem/fabricação de adubo orgânico, a CONTRATADA deverá separar os resíduos
orgânicos e encaminhá-los posteriormente para as referidas operações, de modo a evitar a sua disposição em aterro sanitário;

h. Otimizar a utilização dos sacos de lixo, adequando sua disponibilização quanto à capacidade e necessidade,  esgotando dentro do bom senso e da
razoabilidade o seu volume útil de acondicionamento, objetivando a redução da destinação de resíduos sólidos.

9.4.4. Produtos Biodegradáveis:

a. Observar, rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de detergentes e seus congêneres, no que se refere ao atendimento das prescrições dos Art.
44, da Lei Federal nº 6.360 de 23 de setembro de 1976 e do Art. 67 do Decreto Federal nº 79.094 de 05 de janeiro de 1977, as prescrições da Resolução
ANVISAnº 40, de 05 de junho de 2008, cujos itens de controle e fiscalização por parte das autoridades sanitárias e do CONTRATANTE são os Anexos da
referida resolução: Anexo I - tipos/categorias de produtos de limpeza e afins; Anexo II - Rotulagem para produtos de limpeza e afins.

9.5. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

a. a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE;
b. a subcontratação para execução do objeto; e
c. nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016, é

vedada a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas
na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

9.6. Durante a execução do objeto, o CONTRATANTE deverá proceder conforme os casos abaixo:

a. permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que devidamente identificados por crachá e uniformes, às suas dependências para execução
dos serviços;

b. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou por seu Preposto;
c. promover a alocação inicial da distribuição da demanda dos recursos humanos envolvidos na execução dos serviços e devidos ajustes;
d. colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para guarda de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços;
e. efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências estabelecidas em contrato;
f. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
g. nomear um ou mais servidores para fazer a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços. Tal fiscalização não exclui nem reduz as

responsabilidades da CONTRATADA em relação ao acordado;;
h. a FISCALIZAÇÃO deverá orientar a CONTRATADA quanto à forma correta de apresentação da fatura mensal; e
i. rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com a especificação constante deste instrumento. Para que esta

rejeição seja considerada válida, bastará a comprovação de envio de notificação escrita ao preposto da CONTRATADA.

9.7. É vedado ao CONTRATANTE ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

a. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada;
b. promover ou aceitar o desvio de função dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no

objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
c. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão, especialmente para efeito de concessão de diárias e

passagens.

9.8. Comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA:
9.8.1. Após a homologação do certame, o licitante vencedor deverá providenciar, no prazo de 03 (três) dias úteis, solicitação de credenciamento de usuário
externo, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, instituído pela Resolução TJRR nº 029/2016 e regulamentado Portaria TJRR nº 1650/2016.
9.8.1.1. A solicitação de credenciamento deverá ser  realizada pelo sítio www.tjrr.jus.br.
9.8.1.2. A não solicitação de credenciamento dentro do prazo estabelecido poderá ocasionar na aplicação das Sanções Administrativas previstos no Edital bem
como no instrumento contratual.
9.8.1.3. A CONTRATADA deverá manter atualizado o seu cadastro no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
9.8.2. O endereço de e-mail do representante legal da Contratada para fins de recebimento de notificação e demais comunicações inerentes à execução da
Ata/Contrato deverá ser informado na proposta, devendo ser o mesmo a ser cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, como previsto no subitem
9.8.3.
9.8.3. Durante a Vigência da Ata/Contrato, qualquer comunicação, tais como cartas, ofícios, notificações, entre outros, será realizada prioritariamente via Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, sendo que a CONTRATADA disporá do prazo de até 10 (dez) dias corridos para leitura e assinatura da notificação, a partir da
liberação do link de assinatura eletrônica.
9.8.4. Exaurido o prazo previsto no subitem anterior, a CONTRATADA considerar-se-á devidamente notificada, iniciando, assim, eventuais prazos dos atos
subsequentes, como, por exemplo, no caso de intimações para apresentar defesa prévia.
9.8.5. A adoção de comunicações digitais é o resultado da implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Assim, os processos administrativos que
tramitam sob a tutela deste sistema computacional dispensam a utilização do meio físico papel.
9.8.6. A CONTRATADA deverá manter Preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência da Ata/Contrato, para representá-lo
administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento
de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, bem como número telefônico para contato e endereço de e-mail.
9.8.6.1. O preposto deverá disponibilizar um contato telefônico às Fiscalizações Técnica e Administrativa, o qual deverá estar disponível durante todo o
expediente (das 8h às 18h), para esclarecimentos e adequações dos serviços.

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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10.1. O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos por um ou mais fiscais, os quais serão responsáveis pela fiscalização direta dos serviços, todos
especialmente designados pela Secretaria Demandante.
10.2. A FISCALIZAÇÃO deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou
comunicar ao Gestor para aplicação de sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.
10.3. O procedimento de fiscalização deverá observar, ainda, o disposto no Guia de Fiscalização do Contrato, constante do Anexo VI - Guia de Fiscalização do
Contrato deste Instrumento.
10.4. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á:
10.4.1. No primeiro mês de prestação dos serviços, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a
seguinte documentação:

a. relação dos empregados, contendo nome completo, função, grau de instrução, número 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, conforme modelo constante do Anexo XIII -
Modelo de Relação Inicial de Empregados;

b. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela CONTRATADA; e

c. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços.

10.4.2. Entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes documentos:

a. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração; e
b. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais.

10.4.3. Em relação  as horas extras ocorridas durante o mês, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

a. planilha consolidada em que constem o nome do colaborador, o evento do qual participou, o dia e os horários de início e término, a quantidade de horas
laboradas, tipo da hora extra (100% ou 50%), os valores pagos referentes às horas extras e os auxílios alimentação e transporte, se houver;

b. cópias das Folhas de Frequências; e
c. comprovação do pagamento ao funcionário das horas extras, bem como dos auxílios alimentação e transporte.

10.4.4. Sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os documentos elencados no subitem 10.4.1 deverão ser apresentados.
10.4.5. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas elencados nos subitens 10.4.1. a 10.4.2. poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
10.4.6. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério da
Previdência Social e à Receita Federal do Brasil - RFB.
10.4.7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os  gestores deverão oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.
10.4.8. Quando da rescisão contratual ou do encerramento da vigência da contratação, o fiscal e/ou gestor deve verificar o pagamento pela CONTRATADA das
verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato
de trabalho.
10.4.9. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no subitem anterior, o CONTRATANTE reterá a garantia prestada e os valores das faturas
correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até
02 (dois) meses do encerramento da vigência contratual.
10.5. Para aferição da qualidade dos serviços prestados, a FISCALIZAÇÃO adotará o Instrumento de Medição de Resultados  - (IMR) apresentado no Anexo III
deste Termo de Referência; seguindo as instruções contidas no referido documento.
10.5.1. A CONTRATADA deverá expedir o relatório de execução dos serviços prestados, até o 8º dia do mês subsequente à prestação dos serviços e apresentar a
documentação administrativa prevista na alínea "b" - Item 1, constante do Anexo VI-B deste Instrumento até o 15º dia útil do mês subsequente à prestação dos
serviços, quando as FISCALIZAÇÕES TÉCNICA e ADMINISTRATIVA, realizarão os recebimentos provisórios, conforme Anexo IV - Modelo Termo de
Recebimento Provisório – TRP, para continuidade da verificação e comparação com o Relatório de Ocorrências constante do IMR, conforme Anexo III
- Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
10.5.2. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do relatório de execução dos serviços prestados citado no 10.5.1, a FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
deverá disponibilizar à CONTRATADA  o IMR, caso hajam ocorrências, para conhecimento das anotações registradas, de acordo com faixa de Fator de ajuste de
nível de serviço.
10.5.3. O serviço será considerado com qualidade quando não forem registradas ocorrências relacionadas à execução dos serviços ou quando o total corrigido
estiver dentro do limite de tolerância, conforme IMR.
10.5.4. A CONTRATADA disporá do prazo de 03(três) dias úteis, contados do recebimento do IMR do mês de referência, para apresentar a sua anuência. Caso
discorde, poderá apresentar contestação, no mesmo prazo retro estabelecido, apresentando as devidas justificativas para cada ocorrência registrada,
10.5.5. O FISCAL TÉCNICO terá o prazo de cinco dias para apresentar manifestação devidamente justificada acerca da aceitabilidade das justificativas
apresentadas, ou submeter ao gestor do contrato para análise e apreciação, quando ultrapassar sua competência.
10.5.6. Nesse caso, os percentuais apontados pela fiscalização técnica poderão sofrer revisão e ajustes, devidamente comunicados à contratada no prazo de 05
(cinco) dias.
10.5.7. Não havendo aceitação da justificativa da empresa pela fiscalização técnica, os percentuais serão mantidos.
10.5.8. Transcorrido o prazo para manifestação da CONTRATADA sem que esta tenha apresentado contestação, presumir-se-á que tenha aceitado as ocorrências
registradas.
10.5.9. A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA disporá do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento integral da documentação administrativa
prevista na alínea "b" - Item 1, constante do Anexo VI-B deste Instrumento, para informar o “Valor a ser faturado no mês em referência", de acordo com os dias
efetivamente trabalhados e a  faixa de Fator de ajuste de nível de serviço apresentada pela FISCALIZAÇÃO TÉCNICA.
10.5.10. No caso de concordância com os valores a serem faturados ou inércia da CONTRATADA, esta deverá emitir e apresentar as Notas Fiscais, no prazo
máximo de um dia útil.
10.5.11. Caso a CONTRATADA apresente contestação ao valor informado, o FISCAL ADMINISTRATIVO terá o prazo de cinco dias para apresentar
manifestação devidamente justificada acerca da aceitabilidade das justificativas apresentadas, ou submeter ao gestor do contrato para análise e apreciação, quando
ultrapassar sua competência.
10.5.12. Encerrada a etapa do item 10.5.11, a Fiscalização Administrativa encaminhará comunicação formal à CONTRATADA acatando ou não as justificativas
apresentadas e autorizando a emissão e apresentação das respectivas Notas Fiscais, que deverão ser emitidas no prazo máximo de um dia útil.
10.5.13. As justificativas da CONTRATADA somente serão aceitas caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência.



10.6. Depois de comprovada a adequação da fatura aos serviços prestados, será efetuado o recebimento definitivo dos serviços, através de termo próprio, o qual
será emitido no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório, conforme Anexo V - Modelo Termo de Recebimento Definitivo – TRD.

11.  DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes:

a. CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima;
b. CONTRATADA: Proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da licitação; e
c. FISCALIZAÇÃO: Servidor(es) designado(s) formalmente para representar o CONTRATANTE, responsável pela fiscalização dos serviço.

11.2. Os interessados, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente à presente contratação, dirimindo, oportunamente,
todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões. Omissões estas que jamais poderá ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos
preços propostos e que só em caso de não poderem ser corrigidas por apresentarem vícios de ilegalidade ensejarão a rescisão do contrato.
11.3. Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.
11.4. Os representantes da FISCALIZAÇÃO, bem como toda pessoa autorizada por ela, terão livre acesso aos serviços e a todos os locais em que estejam sendo
realizados os trabalhos.
11.5. Somente uma pessoa jurídica poderá ser contratada para executar o objeto deste instrumento.
11.6. A Secretaria-Geral decidirá os casos omissos.

ANEXO I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
1. Serviço de Garçonagem
1.1. Constituem atribuições e deveres dos ocupantes dos postos de serviços de Garçonagem:

a. apresentar-se com aparência discreta e higiene no trabalho;
b. conhecer as missões do posto que ocupa, assim como a perfeita utilização dos equipamentos colocados à sua disposição para o serviço;
c. não fumar quando em serviço;
d. não realizar qualquer tipo de atividade comercial nas dependências do CONTRATANTE;
e. observar a disciplina e o horário de trabalho, cumprindo o horário que lhe tenha sido determinado;
f. permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando substituído(a) por outro(a) ou até que ocorra a substituição de turno de modo a

garantir a eficiência da prestação;
g. evitar danos e perdas de materiais;
h. participar de treinamentos/capacitações quando solicitado pela fiscalização ou quando surgirem atualizações dos Sistemas de Atendimento;
i. tratar com urbanidade as pessoas;
j. zelar pela preservação do patrimônio do CONTRATANTE sob sua responsabilidade e observar o funcionamento dos equipamentos colocados à sua

disposição, informando qualquer irregularidade ao supervisor da empresa e/ou ao fiscal técnico, providenciando o Desligamento das luzes e centrais de ar
ao término do expediente; e

k. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e no Código Brasileiro de Ocupações - CBO 5134-05.

1.2. Atividades a serem realizadas diariamente

a. ao iniciar suas atividades verificar se há alguma orientação especial a ser atendida quanto a restrições de acesso ou orientações devido a eventos naquele dia
especificamente;

b. distribuir as cafeteiras elétricas profissionais, garrafas térmicas e de água nos locais de consumo coletivo indicados pelos fiscais do contrato;
c. recolher as cafeteiras elétricas e/ou tradicionais para a higienização, antes de abastecer com café ou chá;
d. providenciar o recolhimento das louças e talheres nas salas, levando-os para a copa;
e. efetuar o preparo de bandejas, pratos e mesas;
f. evitar danos e perdas de materiais;
g. servir, água, café e outras bebidas (suco, refrigerante, chá e etc.) nas reuniões, sessões ou quando for solicitado; e
h. promover o recolhimento dos resíduos de acordo com o item nª 9.4.3;
i. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e no Código Brasileiro de Ocupações - CBO 5134-05.

2. Serviço de Copeiragem:
2.1. Constituem atribuições e deveres dos ocupantes dos postos de serviços de Copeiragem:

a. assumir o posto devidamente uniformizado e portar o crachá em local visível;
b. apresentar-se com aparência discreta e higiene no trabalho;
c. conhecer as missões do posto que ocupa, assim como a perfeita utilização dos equipamentos colocados à sua disposição para o serviço;
d. não fumar quando em serviço;
e. não realizar qualquer tipo de atividade comercial nas dependências do CONTRATANTE;
f. Observar a disciplina e o horário de trabalho, cumprindo o horário que lhe tenha sido determinado;
g. permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando substituído(a) por outro(a) ou até que ocorra a substituição de turno de modo a

garantir a eficiência da prestação;
h. Evitar danos e perdas de materiais;
i. Participar de treinamentos/capacitações quando solicitado pela fiscalização ou quando surgirem atualizações dos Sistemas de Atendimento;
j. Utilizar água potável de maneira razoável, evitando desperdícios;

k. Zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos;
l. Evitar o descarte de borras e café ou outros alimentos que possam causar entupimento da encanação;

m. Tratar com urbanidade as pessoas;
n. Informar imediatamente ao fiscal do contrato a ocorrência de falhas ou defeitos nos equipamentos e materiais disponíveis na copa (centrais de ar, fogões,

microondas, geladeiras e etc.;



o. Zelar pela preservação do patrimônio do CONTRATANTE sob sua responsabilidade e observar o funcionamento dos equipamentos colocados à sua
disposição, informando qualquer irregularidade ao supervisor da empresa e/ou ao fiscal técnico, providenciando o Desligamento das luzes e centrais de ar
ao término do expediente;

p. Informar aos fiscais do contrato a necessidade de substituição das botijas de gás, bem como do seu registro e mangueira; e
q. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e no Código Brasileiro de Ocupações - CBO 5134-25.

2.2. Atividades a serem realizadas diariamente:

a. ao iniciar suas atividades verificar se há alguma orientação especial a ser atendida quanto a restrições de acesso ou orientações devido a eventos naquele dia
especificamente;

b. recolher as cafeteiras elétricas e/ou tradicionais para a higienização, antes de abastecer com café ou chá;
c. preparar café e chás antes do início do expediente e acondicioná-los nas Cafeteiras elétricas profissionais indicadas pelos fiscais do contrato ou em garrafas

térmicas tradicionais quando necessário para atender reuniões, sessões e outros eventos;
d. preparar  bandejas, pratos e mesas;
e. manter os utensílios de copa devidamente organizados, guardados, limpos e higienizados, com a esterilização das xícaras, copos, talheres, pratos, panelas,

potes e demais utensílios de copa e cozinha, toda vez que forem utilizados;
f. manter os ambientes das copas sempre limpos e organizados, providenciando junto aos fiscais do contrato os materiais necessários para a higienização do

local;
g. preparar lanches rápidos sempre que solicitado, como: sucos, vitaminas, tapioca, cuscuz, mistos, pães de queijo e outros; não sendo permitido o preparo de

alimentos como: feijão, arroz, carnes, macarrão e seus derivados;
h. zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos;
i. manter as garrafas de água  permanentemente cheias de modo que não faltem recipientes com água gelada nos frigobares, nos locais onde não houver

garçom;
j. nos locais onde não houver garçom, providenciar o recolhimento das louças e talheres nas salas, levando-os para a copa;

k. providenciar a limpeza dos talheres e louças utilizados nas dependências dos prédios em que estão localizados os postos de serviços;
l. nos locais onde não houver garçom, devem servir água, cafés, sucos ou chás, nas sessões do Júri, audiências, reuniões, eventos e quando solicitado pelos

fiscais do contrato;
m. Promover o recolhimento dos resíduos de acordo com o item nº 9.4.3;
n. Servir bebidas em audiências, sessões, reuniões e outros, nos locais onde não houver garçom; e
o. Executar demais atividades pertinentes ao serviço de copa e no Código Brasileiro de Ocupações - CBO 5134-25.

2.3. Atividades a serem realizadas quinzenalmente:

a. informar aos fiscais do contrato a relação de materiais necessários ao consumo quinzenal, bem como a necessidade de substituição de garrafas térmicas e
vasilhames de água;

b. realizar a limpeza dos pertences da copa, tais como: geladeira, fogão, microondas, armários e todos os demais usados no dia-a-dia;
c. realizar a limpeza dos bebedouros, onde houver; e
d. executar demais serviços considerados necessários à frequência quinzenal;

2.4. Atividades a serem realizadas bimestralmente:

a. informar aos fiscais do contrato a necessidade de substituição de coadores de café; e
b. executar demais serviços considerados necessários à frequência Bimestral;

ANEXO II - PRÉDIOS E ENDEREÇOS
LOCAL ENDEREÇO

COMARCA DE BOA VISTA

Palácio da Justiça Praça do Centro Cívico, 296 – Centro. CEP 69.301-380
Fórum Advogado Sobral Pinto Praça do Centro Cívico, 666-Centro, CEP 69 301-380.
Sede Administrativa Luiz Rosalvo Indrusial Fin

Av. Ene Garcez, nº 1696 - São Francisco, CEP 69.305-135Setor de Logística

Vara da Justiça Itinetante
Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva Av. CB. PM José T. A. Macedo, S/N, Bairro Caranã, CEP 69.313-595
Juizado da Infância e Juventude Av. Ataíde Teive, 4270 – Bairro Asa Branca, CEP 69 312-242

COMARCA DE ALTO ALEGRE
Fórum Ottomar de Sousa Pinto Rua Antônio Dourado de Santana, 595 – Centro, CEP 69 350-000

COMARCA DE BONFIM
Fórum Ruy Barbosa Rua Maria Deolinda de Franco Megias, s/nº, Bonfim, CEP 69 380-970

COMARCA DE CARACARAÍ
Fórum Juiz Paulo Martins de Deus Praça do Centro Cívico, s/nº - Centro, CEP 69 360-970

COMARCA DE MUCAJAÍ
Fórum Juiz Antônio de Sá Peixoto Av. Nossa Senhora de Fátima, s/nº - Centro, CEP 69 340-970

COMARCA DE PACARAIMA
Fórum Adv. Humberto Teles Machado de Sousa Av. Guiana, s/nº - Centro, CEP 69 345-000

COMARCA DE RORAINÓPOLIS
Fórum Des. José Lourenço Furtado Portugal Av. Pedro Daniel da Silva, s/nº, CEP 69 373-000

COMARCA DE SÃO LUIS DO ANAUÁ
Fórum Juiz Umberto Teixeira Av. Ataliba Gomes de Laia, 100 – Centro. CEP 69 370-000
 

ANEXO III - A- INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)
Os níveis de serviço apresentados neste IMR têm como função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a
contratação.



Na contratação de serviços deverá ser adotada unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento à contratada, e que elimine a
possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou em postos de trabalho.
Os critérios de aferição de resultados deverão ser dispostos na forma de Instrumento de Medição dos Resultados – IMR, os quais serão adaptados às metodologias
de construção de IMR disponíveis em modelos técnicos especializados de contratação de serviços, quando houver.
Para a Adoção do Instrumento de Medição dos Resultados – IMR, é preciso que exista critério objetivo de mensuração de resultados, preferencialmente pela
utilização de ferramenta informatizada, que possibilite ao Tribunal verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e
adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos.
Os primeiros 60 (sessenta) dias após o início da execução do serviço serão considerados como período de estabilização, durante o qual os resultados esperados e
os níveis de serviço e de qualidade exigidos poderão ser implementados gradualmente, de modo a permitir à CONTRATADA realizar a adequação de seu serviço
e alcançar, ao término desse período, o desempenho requerido.
Os pagamentos serão proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no IMR, observando - se o seguinte:
I – as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual o contratado sujeitar - se - á às sanções legais; e
II – na determinação da faixa de tolerância de que trata o inciso anterior, considerar - se - á a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de
tolerância para as atividades consideradas críticas.
O não atendimento das metas estabelecidas pelo Tribunal poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, conforme estabelecido no Projeto
Básico ou Termo de Referência, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.
1) A avaliação da Fiscalização Técnica dos serviços de Copeiragem e Garçonagem será feita por meio de análise dos seguintes módulos:

a) Técnicas
b) Pessoal;
c) Periodicidade dos serviços;
d) Uniformes;
e) Empregados faltosos.
Referência à conformidade total dos critérios:
Com relação aos Funcionários:

a. Possuem agilidade na produção do café e chá, servindo todas as garrafas até o início do expediente;
b. O café e chá são reabastecidos em um prazo de até 15 minutos contados da solicitação pelos fiscais ou servidores;
c. As bebidas são adoçadas adequadamente, sem exageros;
d. Possuem bom desempenho na distribuição de bebidas em sessões, reuniões, audiências e outros, evitando acidentes frequentes;
e. Preparam apenas os lanches rápidos indicados no ANEXO I, item 2.2. “g”;
f. Realizam corretamente os pedidos de materiais e insumos dentro do prazo estabelecido pelos fiscais do contrato;
g. Recolhem e higienizam as cafeteiras elétricas profissionais de forma correta especificada no manual de instruções, sem prejudicar suas funcionalidades;
h. Recolhem todas as louças nas salas das comarcas do interior ou locais indicados pela fiscalização;
i. Os utensílios e aparelhos da copa estão sempre bem higienizados;
j. Uso adequado dos aparelhos e utensílios;

k. As Cafeteiras elétricas e garrafas térmicas estão sempre limpas;
l. Fazem o adequado armazenamento dos insumos e alimentos: café, chá, açúcar, leite, adoçantes e outros;

m. Comunicam aos fiscais sempre que há falhas ou defeitos nos aparelhos e equipamentos sobre suas responsabilidades;
n. Informam aos fiscais quando é necessária a substituição da botija de gás, bem como do registro e mangueira;
o. Realizam a coleta adequada dos resíduos sólidos determinada no item 9.4.3;
p. Fazem o descarte adequado das borras de café e outros alimentos, evitando o entupimento da encanação;
q. Atendem com urbanidade (demonstram boas maneiras e respeito entre as pessoas; afabilidade, civilidade, cortesia);
r. Seguem as Orientações dos fiscais do contrato, diretores das comarcas e administradores dos prédios do TJRR;
s. Mantêm postura adequada ao ambiente de trabalho, mantendo higiene e boa apresentação pessoal;
t. Mantêm o ambiente organizado, limpo e sem odores de comida;

u. Desligam as luzes, centrais de ar e outros aparelhos indicados pela fiscalização técnica, ao final do expediente;
v. Os pontos de distribuição dos cafés e chás apresentam organização e higiene;
w. São sempre pontuais ou, quando se atrasam, apresentam justificativas;
x. Cumprir todas as atribuições descritas no ANEXO I, itens 1 e 2.
y. Apresentam-se sempre com uniforme completo, passado, limpo e em boas condições;
z. Sempre estão identificados com crachá;

Com relação à Empresa:

a. Realizam, em até 14 dias úteis, a Capacitação/treinamento dos garçons e copeiras quando solicitados pela fiscalização;
b. A  CONTRATADA sempre substitui os funcionários faltosos dentro do prazo de 30 (trinta) minutos, a contar da jornada previamente definida pela

fiscalização;
c. Os uniformes são sempre entregues no prazo determinado pelo contrato ou pela fiscalização; e
d. Os uniformes são de qualidade, e estão de acordo com a especificação prevista no contrato.

NÍVEIS DOS ITENS AVALIADOS

A B C D

Peso 1 Peso 2 Peso 3 -

A (Peso 1) - Refere - se à conformidade parcial dos critérios:
Com relação aos Funcionários:

a. Possuem pouca agilidade na produção do café e chá, servindo as garrafas até 30 min. depois do início do expediente;
b. O café e chá são reabastecidos em um prazo de 16 à 20 minutos contados da solicitação pelos fiscais ou servidores;



c. Em um mês, houve a ocorrência de até 2 (duas) reclamações relacionadas ao exagero de açúcar nas bebidas;
d. Registro de até 2(duas) ocorrências de falta de desempenho na distribuição de bebidas em sessões, reuniões, audiências e outros;
e. Realizam erroneamente os pedidos de materiais e insumos dentro do prazo estabelecido pelos fiscais do contrato;
f. Registro de até 2 (duas) ocorrências de aparelhos e equipamentos sujos;
g. Realizam parcialmente a coleta dos resíduos sólidos determinada no item 9.4.3;
h. Não observam o prazo de validade da mangueira da botija de gás;
i. Existem até 2 (duas) ocorrências de descortesia com servidor ou jurisdicionado;
j. Os pontos de distribuição dos cafés e chás apresentam desorganização;

k. Apresentam-se  com uniforme completo mas com discretas avarias;
l. O ambiente apresenta fortes odores de comida;

m. Deixar ou se recusar a cumprir todas as atribuições descritas no ANEXO I, itens 1 e 2.
n. Existem registros de atrasos injustificados de até 30 min.

Com relação à Empresa:

a. Realizam o treinamento/capacitação dos terceirizados com atraso de 14 à 30 dias úteis contados do pedido da fiscalização técnica;
b. A Empresa contratada substitui os funcionários faltosos dentro de 1 (uma) hora, a contar da jornada previamente definida pela fiscalização;

B (Peso 2) - Refere - se à desconformidade parcial dos critérios:
Com relação aos Funcionários:

a. Não possuem agilidade na produção do café e chá, servindo as garrafas de 31 min. até 1 hora depois do início do expediente;
b. O café e chá são reabastecidos em um prazo de até 21 à 40 minutos contados da solicitação pelos fiscais ou servidores;
c. Em um mês, houve a ocorrência de 3 à 5 reclamações relacionadas ao exagero de açúcar nas bebidas;
d. Registro de 3 à 5 ocorrências de falta de desempenho na distribuição de bebidas em sessões, reuniões, audiências e outros;
e. Registro de até 2 ocorrências de Preparo das comidas não autorizadas, conforme indicados ANEXO I, item 2.2. “g”;
f. Realizam os pedidos de materiais e insumos fora do prazo estabelecido pelos fiscais do contrato;
g. Deixam de recolher as cafeteiras elétricas profissionais ao final do expediente;
h. Deixam de recolher as louças nas salas das comarcas do interior ou locais indicados pela fiscalização;
i. Registro de 3 à 4 ocorrências de aparelhos e equipamentos sujos;
j. Uso inadequado dos aparelhos e utensílios;

k. As Cafeteiras elétricas e garrafas térmicas apresentam sujeiras aparentes;
l. Fazem armazenamento inadequados dos insumos e alimentos: café, chá, açúcar, leite, adoçantes e outros;

m. Deixam de comunicar aos fiscais sempre que há falhas ou defeitos nos aparelhos e equipamentos sobre suas responsabilidades;
n. Despejam borras de café e alimentos nas pias, causando entupimento na encanação;
o. Registros de 3 à 5 ocorrências de descortesia com servidor ou jurisdicionado;
p. Registro de ocorrências fumando em serviço;
q. O ambiente se apresenta desorganizado;
r. Registro de 2 ocorrências de não desligar as luzes, centrais de ar e outros aparelhos indicados pela fiscalização técnica, ao final do expediente;
s. Os pontos de distribuição dos cafés e chás apresentam falta de higiene;
t. Existem registros de atrasos injustificados de 31 min. até 1 hora;

u. Apresentam-se com uniforme parcialmente completo; e
v. Uso do crachá em local inadequado.

Com relação à Empresa:

a. Realizam o treinamento/capacitação dos terceirizados com atraso de 30 à 40 dias úteis contados do pedido da fiscalização técnica;
b. a Empresa contratada substitui os funcionários faltosos dentro de 2 (duas) horas, a contar da jornada previamente definida pela fiscalização;
c. Os uniformes são entregues com atraso de até uma semana do prazo estipulado no contrato ou pela fiscalização; e
d. Alguns itens dos uniformes não estão em conformidade com a especificação prevista no contrato;

 
C (Peso 3) - Refere - se à desconformidade TOTAL dos critérios:
Com relação aos Funcionários:

a. Não têm agilidade na produção do café e chá, servindo as garrafas de 1 à 2h depois do início do expediente;
b. O café e chá são reabastecidos em um prazo de até 41 min. à 1h contados da solicitação pelos fiscais ou servidores;
c. Em um mês, houve a ocorrência de acima de 6 reclamações relacionadas ao exagero de açúcar nas bebidas, bem como a reincidência dos meses anteriores;
d. Registro acima de 5 ocorrências de falta de desempenho na distribuição de bebidas em sessões, reuniões, audiências e outros, bem como a percepção de

desleixo no momento de servir;
e. Registro acima de 3 ocorrências de Preparo das comidas não autorizadas, conforme indicado ANEXO I, item 2.2. “g”;
f. Realizam erroneamente os pedidos de materiais e insumos e, ainda, fora do prazo estabelecido pelos fiscais do contrato;
g. Deixam de recolher e de fazer a higienização correta das cafeteiras elétricas profissionais, danificando-as ou prejudicando suas funcionalidades;
h. Registro acima de 5 à 7 ocorrências de aparelhos e equipamentos sujos;
i. Os aparelhos e utensílios apresentam defeitos devido ao mau uso;
j. As Cafeteiras elétricas e garrafas térmicas apresentam defeito devido ao mau uso;

k. Fazem armazenamento inadequados dos insumos e alimentos permitindo o desperdício deles;



l. Deixam de informar aos fiscais quando é necessária a substituição da botija de gás, bem como do registro e mangueira;
m. Deixam de realizar ou realizam erroneamente a coleta dos resíduos sólidos determinada no item 9.4.3;
n. Existem  registros de atrasos injustificados entre 1 a 2 horas;
o. Apresentam-se com uniforme totalmente incompleto, sujo e com notórias avarias;
p. Apresentam-se ao trabalho sem o uso do crachá;
q. Registros acima de 5 ocorrências de descortesia com servidor ou jurisdicionado;
r. Não seguem as orientações dos fiscais do contrato, diretores de secretaria ou Administradores;
s. Apresentam-se embriagados ou com notória alteração de personalidade devido ao uso de entorpecentes;
t. O ambiente se apresenta desorganizado e sujo;

u. Os pontos de distribuição dos cafés e chás apresentam sujeira e desorganização; e
v. Registro acima de 2 ocorrências de não desligar as luzes, centrais de ar e outros aparelhos indicados pela fiscalização técnica, ao final do expediente.

Com relação à Empresa:

a. Realizam o treinamento/capacitação dos terceirizados com atraso de 40 à 50 dias úteis contados do pedido da fiscalização técnica;
b. A Empresa leva mais de 2 (duas) horas para substituir os funcionários faltosos, a contar da jornada previamente definida pela fiscalização;
c. Os uniformes são entregues com atraso superiores a uma semana do prazo estipulado no contrato ou pela fiscalização;
d. As informações constantes nos relatórios e comprovantes de entrega dos uniformes são falsos; e
e. Os uniformes não possuem qualidade e estão em total desconformidade com a especificação do contrato.

D ( - ) - Refere - se a não substituição de empregados faltosos pelo período de um dia.
 

MÓDULO A - TÉCNICAS
A.1 - TÉCNICAS DAS COPEIRAS

Avaliação: Por funcionário e/ou por dia
Possuem agilidade na produção do café e chá, servindo
todas as garrafas até o início do expediente;
Cumprir todas as atribuições descritas no ANEXO I, itens
1 e 2.

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Possuem pouca agilidade na produção do café e chá,
servindo as garrafas até 30 min. depois do início do
expediente;
Deixar ou se recusars a cumprir todas as atribuições
descritas no ANEXO I, itens 1 e 2.

A  

Não possuem agilidade na produção do café e chá,
servindo as garrafas de 31 min. até 1 hora depois do início
do expediente;

B  

Não têm agilidade na produção do café e chá, servindo as
garrafas de 1 à 2h  depois do início do expediente; C  

A.2 - TEMPO DE REABASTECIMENTO DAS BEBIDAS
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

O café e chá são reabastecidos em um prazo de até 15
minutos contados da solicitação pelos fiscais ou
servidores;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

O café e chá são reabastecidos em um prazo de 16 à 20
minutos contados da solicitação pelos fiscais ou
servidores;

A  

O café e chá são reabastecidos em um prazo de até 21 à 40
minutos contados da solicitação pelos fiscais ou
servidores;

B  

O café e chá são reabastecidos em um prazo de até 41
min. à 1h contados da solicitação pelos fiscais ou
servidores;

C  

A.3 -   QUALIDADE DA BEBIDA
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

As bebidas são adoçadas adequadamente, sem
exageros; Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Em um mês, houve a ocorrência de até 2 (duas)
reclamações relacionadas ao exagero de açúcar nas
bebidas;

A  

Em um mês, houve a ocorrência de 3 à 5 reclamações
relacionadas ao exagero de açúcar nas bebidas; B  

Em um mês, houve a ocorrência de acima de 6
reclamações relacionadas ao exagero de açúcar nas
bebidas, bem como a reincidência dos meses anteriores;

C  

A.4 -   PREPARO DE LANCHES
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

Preparam apenas os lanches rápidos indicados no item
7.2.8.1 “g” do ETP; Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Registro de até 2 (duas) ocorrências de Preparo das
comidas não autorizadas, conforme indicados no item
7.2.8.1 “g” do ETP;

B  

Registro acima de 3 ocorrências de Preparo das comidas
não autorizadas, conforme indicado no item 7.2.8.1 “g” do
ETP;

C  

A.5 -   PEDIDO DOS INSUMOS E MATERIAIS
Avaliação: Por material e/ou por funcionário



Realizam corretamente os pedidos de materiais e
insumos dentro do prazo estabelecido pelos fiscais do
contrato;
Informam aos fiscais quando é necessária a
substituição da botija de gás, bem como do registro e
mangueira;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Realizam erroneamente os pedidos de materiais e insumos
dentro do prazo estabelecido pelos fiscais do contrato;
Não observam o prazo de validade da mangueira da botija
de gás;

A  

Realizam os pedidos de materiais e insumos fora do prazo
estabelecido pelos fiscais do contrato; B  

Realizam erroneamente os pedidos de materiais e insumos
e, ainda, fora do prazo estabelecido pelos fiscais do
contrato;  
Deixam de informar aos fiscais quando é necessária a
substituição da botija de gás, bem como do registro e
mangueira;             

C  

A.6 -   CUIDADOS COM AS CAFETEIRAS
Avaliação: Por cafeteira e/ou por dia

Recolhem e higienizam as cafeteiras elétricas
profissionais de forma correta especificada no manual
de instruções, sem prejudicar suas funcionalidades;
As Cafeteiras elétricas e garrafas térmicas estão
sempre limpas;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Deixam de recolher as cafeteiras elétricas profissionais ao
final do expediente;
As Cafeteiras elétricas e garrafas térmicas apresentam
sujeiras aparentes

B  

Deixam de recolher e de fazer a higienização correta das
cafeteiras elétricas profissionais, danificando-as ou
prejudicando suas funcionalidades;
As Cafeteiras elétricas e garrafas térmicas apresentam
defeito devido ao mau uso;

C  

A.7 -   RECOLHIMENTO DAS LOUÇAS E UTENSÍLIOS
Avaliação: Por local e/ou por dia

Recolhem todas as louças nas salas das comarcas do
interior ou locais indicados pela fiscalização; Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Deixam de recolher as louças nas salas das comarcas do
interior ou locais indicados pela fiscalização; B  

A.8 - CUIDADOS COM OS UTENSÍLIOS E APARELHOS
Avaliação: Por utensílio e/ou por dia

Os utensílios e aparelhos da copa estão sempre bem
higienizados;
Uso adequado dos aparelhos e utensílios;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Registro de até 2 (duas) ocorrências de aparelhos e
equipamentos sujos; A  

Registro de 3 à 4 ocorrências de aparelhos e equipamentos
sujos;
Uso inadequado dos aparelhos e utensílios;

B  

Registro acima de 5 à 7 ocorrências de aparelhos e
equipamentos sujos;
Os aparelhos e utensílios apresentam defeitos devido ao
mau uso;

C  

A.9 - ARMAZENAMENTO DOS INSUMOS
Avaliação: Por insumo e/ou por dia

Fazem o adequado armazenamento dos insumos e
alimentos: café, chá, açúcar, leite, adoçantes e outros; Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Fazem armazenamento inadequados dos insumos e
alimentos: café, chá, açúcar, leite, adoçantes e outros; B  

Fazem armazenamento inadequados dos insumos e
alimentos permitindo o desperdício deles; C  

A.10 - FALHAS NOS EQUIPAMENTOS
Avaliação: Por equipamento

Comunicam aos fiscais sempre que há falhas ou
defeitos  nos aparelhos e equipamentos sobre suas
responsabilidades;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Deixam de comunicar aos fiscais sempre que há falhas ou
defeitos  nos aparelhos e equipamentos sobre suas
responsabilidades;

B  

A.11 - PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

Realizam a coleta adequada dos resíduos sólidos
determinada no item 9.4.3,
Fazem o descarte adequado das borras de café e outros
alimentos, evitando o entupimento da encanação;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Realizam parcialmente a coleta dos resíduos sólidos
determinada no item 9.4.3. A  

Despejam borras de café e alimentos nas pias, causando
entupimento na encanação; B  

Deixam de realizar ou realizam erroneamente a coleta dos C  



resíduos sólidos determinada no item 9.4.3;
A.12 - TÉCNICAS DOS GARÇONS

Avaliação: Por funcionário e/ou por dia
Possuem bom desempenho na distribuição de bebidas
em sessões, reuniões, audiências e outros, evitando
acidentes frequentes.

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Registro de até 2 ocorrências de falta de desempenho na
distribuição de bebidas em sessões, reuniões, audiências e
outros;

A  

Registro de 3 à 5 ocorrências de falta de desempenho na
distribuição de bebidas em sessões, reuniões, audiências e
outros;

B  

Registro acima de 5 ocorrências de falta de desempenho
na distribuição de bebidas em sessões, reuniões,
audiências e outros, bem como a percepção de desleixo no
momento de servir;

C  

A.13 - TÉCNICAS DA EMPRESA
Avaliação: Por funcionário

Realizam a Capacitação/treinamento dos garçons e
copeiras quando solicitada/o pela fiscalização; Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Não realizam o treinamento/capacitação dos terceirizados
no período de 30 dias úteis contados do pedido da
fiscalização técnica;

A  

Não realizam o treinamento/capacitação dos terceirizados
no período de 40 dias úteis contados do pedido da
fiscalização técnica;

B  

Não realizam o treinamento/capacitação dos terceirizados
no período de 50 dias úteis contados do pedido da
fiscalização técnica;

C  

 
MÓDULO B - PESSOAL

B.1 - ATENDIMENTO AO USUÁRIO
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

Atendem com urbanidade (demonstram boas maneiras
e respeito entre as pessoas; afabilidade, civilidade,
cortesia);

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Existem até 2 (duas) ocorrências de descortesia com
servidor ou jurisdicionado; A  

Registos de 3 à 5 ocorrências de descortesia com servidor
ou jurisdicionado; B  

Registos acima de 5 ocorrências de descortesia com
servidor ou jurisdicionado; C  

B.2 - OBEDIÊNCIA ÀS ORIENTAÇÕES DOS FISCAIS
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

Seguem as Orientações dos fiscais do contrato, diretores
das comarcas e administradores dos prédios do TJRR; Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Não seguem as orientações dos fiscais do contrato,
diretores de secretaria ou Administradores; C  

B.3 - POSTURA ADEQUADA AO AMBIENTE DE TRABALHO
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

Mantêm postura adequada ao ambiente de trabalho,
mantendo higiene e boa apresentação pessoal. Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Registro de ocorrências fumando em serviço; B  
Apresentam-se embriagados ou com notória alteração de
personalidade devido ao uso de entorpecentes; C  

B.4 - ORGANIZAÇÃO E HIGIENE
Avaliação: Por ambiente/ponto de distribuição e/ou por dia

Mantêm o ambiente organizado, limpo e sem odores de
comida;
Os pontos de distribuição dos cafés e chás apresentam
organização e higiene;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

O ambiente apresenta fortes odores de comida;
Os pontos de distribuição dos cafés e chás apresentam
desorganização;

A  

O ambiente se apresenta desorganizado;
Os pontos de distribuição dos cafés e chás apresentam falta
de higiene;

B  

O ambiente se apresenta desorganizado e sujo;
Os pontos de distribuição dos cafés e chás apresentam
sujeira e desorganização;

C  

B.5 - ZELO PELO PATRIMÔNIO
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

Desligam as luzes, centrais de ar e outros aparelhos
indicados pela fiscalização técnica, ao final do
expediente;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Registro de até 2 ocorrências de não desligar as luzes,
centrais de ar e outros aparelhos indicados pela fiscalização
técnica, ao final do expediente;

B  

Registro acima de 2 ocorrências de não desligar as luzes,
centrais de ar e outros aparelhos indicados pela fiscalização

C  



técnica, ao final do expediente;
MÓDULO C - PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS

C.1 - PONTUALIDADE
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

São sempre pontuais ou, quando se atrasam,
apresentam justificativas; Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Existem registros de atrasos injustificados de até 30 min; A  
Existem registros de atrasos injustificados de até 1 hora; B  
Existem registros de atrasos injustificados de 1 até 2 horas; C  

C.2 - SUBSTITUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FALTOSOS
Avaliação: Por funcionário e/ou por dia

A Empresa contratada sempre substitui os funcionários
faltosos dentro do prazo de 30 (trinta) minutos, a contar
da jornada previamente definida pela fiscalização;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

A Empresa contratada substitui os funcionários faltosos
dentro de 1 (uma) hora, a contar da jornada previamente
definida pela fiscalização;

A  

A Empresa contratada substitui os funcionários faltosos
dentro de 2 (duas) horas, a contar da jornada previamente
definida pela fiscalização;

B  

A Empresa leva mais de 2 (duas) horas para substituir os
funcionários faltosos, a contar da jornada previamente
definida pela fiscalização;

C  

D - UNIFORMES
D.1 - USO CONTÍNUO DO UNIFORME E CRACHÁ

Avaliação: Por funcionário e/ou por dia e/ou por item do uniforme
Apresentam-se sempre com uniforme completo
 passado, limpo e em boas condições;
Sempre estão identificados com crachá;

Nível Qtd. de Ocorrência no mês

Apresentam-se  com uniforme completo mas com discretas
avarias; A  

Apresentam-se com uniforme parcialmente completo;
Uso do crachá em local inadequado; B  

Apresentam-se com uniforme totalmente incompleto, sujo e
com notórias avarias;
Apresentam-se ao trabalho sem o uso do crachá;

C  

D.2 -  ENTREGA DOS UNIFORMES
Avaliação: Por funcionário e/ou por item do uniforme e/ou por dia

Os uniformes são sempre entregues no prazo
determinado pelo contrato ou pela fiscalização; Nível Qtd. de Ocorrências no mês

Os uniformes são entregues com atraso de até uma semana
do prazo estipulado no contrato ou pela fiscalização; B  

Os uniformes são entregues com atraso superiores a uma
semana do prazo estipulado no contrato ou pela
fiscalização;
As informações constantes nos relatórios e comprovantes de
entrega dos uniformes são falsos.

C  

D.2 -  QUALIDADE DOS UNIFORMES
Avaliação: Por funcionário e/ou por item do uniforme e/ou por dia

Os uniformes são de qualidade, e estão de acordo com a
especificação prevista no contrato; Nível Qtd. de Ocorrências no mês

Alguns itens dos uniformes não estão em conformidade
com a especificação prevista no contrato; B  

Os uniformes não possuem qualidade e estão em total
desconformidade com o contrato; C  

 

Desconto do D

= (VALOR MENSAL DA
FATURA/(QUANTIDADE DE
POSTOS*30(DIAS))*QTD DE
OCORRÊNCIAS DO
MÓDULO E)

Quantidade de postos quantidade de postos = 16

Eventos A - tem peso 1
SOMA DOS VALORES DO
NÍVEL “A” EM TODOS OS
MÓDULOS.

Eventos B - tem peso 2

SOMA DOS VALORES DO
NÍVEL “B” EM TODOS OS
MÓDULOS MULTIPLICADO
PELO PESO 2.

Eventos C - tem peso 3

SOMA DOS VALORES DO
NÍVEL “C” EM TODOS OS
MÓDULOS MULTIPLICADO
PELO PESO 3.

Total de Pontos  
Valor mensal da fatura  
 
Obs: Haverá um IMR para a Comarca de Boa Vista e um para cada comarca do Interior.
 
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO IMR:



a. Para os cálculos, são utilizados 5 módulos com 24 itens no total (Módulo A: 13 itens, Módulo B: 5 itens, Módulo C: 2 itens, Módulo D: 3 itens e Módulo E:
1 item);

b. Apena o Item D, do módulo E apresentará desconto em Reais, sendo calculada da seguinte forma: (VALOR MENSAL DA FATURA/(QUANTIDADE
DE POSTOS*30(DIAS))*QTD DE OCORRÊNCIAS DO MÓDULO E);

c. Em cada um dos itens avaliados, há um nível de avaliação do não cumprimento do mesmo (Níveis A - peso 1, B - peso 2 e C - peso 3);
d. O campo "Quantidade de ocorrências no mês" é calculado somando-se a quantidade de ocorrências (utilizando-se como base os registros) em um mês do

mesmo item e nível em todos os postos avaliados;
e. No Campo eventos do “A”, SOMA-SE OS VALORES DO NÍVEL “A” EM TODOS OS MÓDULOS;
f. No Campo eventos do “B”, SOMA-SE OS VALORES DO NÍVEL “B” EM TODOS OS MÓDULOS MULTIPLICANDO POR 2;
g. No Campo eventos do “C”, SOMA-SE OS VALORES DO NÍVEL “C” EM TODOS OS MÓDULOS MULTIPLICANDO POR 3;
h. No Campo Total de pontos, será inserida a soma dos campos eventos do “A”, eventos do “B” e eventos do “C”;

A cada mês será apurado o somatório da pontuação decorrente dos registros de ocorrências. Essa soma servirá como base para que o Contratante aplique a glosa
sobre o valor da fatura mensal;

COMARCA DE BOA VISTA

Faixas de pontuação de
qualidade dos serviços executados Pagamento devido

Qualidade plena: Quando o Total de pontos obtiver no Máximo até
15 pontos. 100% do valor da fatura

Qualidade aceitável: Quando o Total de pontos obtiver 16 à 30
pontos. 98% do valor da fatura

Qualidade Baixa: Quando o Total de Pontos obtiver o valor de 31 à
60 95% do valor da fatura

Qualidade Inferior: Quando o Total de Pontos obtiver o valor de 61
à 90 93% do valor da fatura

Acima de 90 APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
POR FALHA CONTRATUAL

 
CADA COMARCA DO INTERIOR

Faixas de pontuação de
qualidade dos serviços executados

Pagamento devido

Qualidade plena: Quando o Total de pontos obtiver no Máximo
até 7 pontos. 100% do valor da fatura

Qualidade aceitável: Quando o Total de pontos obtiver 8 à 18
pontos. 98% do valor da fatura

Qualidade Baixa: Quando o Total de Pontos obtiver o valor de 19
à 28 95% do valor da fatura

Qualidade Inferior: Quando o Total de Pontos obtiver o valor de
29 à 38 93% do valor da fatura

Acima de 38 APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
POR FALHA CONTRATUAL

 
ANEXO III - B - RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS

 
 
 
QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS

A quantidade de ocorrência registrada corresponderá ao
número de funcionários que nela incorrerem num mesmo
dia. A ocorrência pela não entrega do uniforme a algum
funcionário, conforme solicitado no termo de referência,
será anotada por cada dia de atraso.

 
 
 
 
INCIDÊNCIA NO IMR

Registrar o enquadramento da incidência nos módulos
registrados no IMR:
a) Técnicas;
b) Qualidade dos profissionais;
c) Periodicidade dos serviços;



d) Uniformes;
e) Empregados faltosos.
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Descrever a ocorrência.
 
NÍVEL DOS ITENS/PESO:

Utilizando-se como Base o IMR no Anexo III - A, registrar
dentre os nível  A (Peso 1), B (Peso 2), C (Peso 3) ou D.

AFERIÇÃO:

Condicionada à verificação pelo fiscal do contrato,
reclamações formalizadas e comprovadas ou Fiscalização
Pelo Público Usuário, tomando como parâmetro o Anexo
VI

OBSERVAÇÃO:  
 

 
ANEXO III - C- FICHA DE SATISFAÇÃO - FISCALIZAÇÃO PELO PÚBLICO USUÁRIO

FICHA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO

 
 
Grau de Satisfação

Excelente: *****

Bom: ***

Regular: **

Ruim: *

Nome do Funcionário  

Lotação  

 
Observações
(Esse campo poderá ser utilizado para justificar a
avaliação)

Cortesia  Exemplo: foi bem atendido/bem tratado?

Qualidade do Café ou chá  Exemplo: muito doce? adoçado na medida certa?

Atendimento em sessões,
audiências e reuniões  Exemplo: serviu as bebidas adequadamente?

mostrou cuidados ao servir?

Higiêne e organização nas copas  
Exemplo: o ambiente é limpo e bem esterelizado?
São disponibilizados todos os materiais necessários à
higienização do local? O ambiente é organizado?

Apresentação pessoal  
Exemplo: apresentam-se com uniformes limpos,
devidamente identificados pelo crachá e utilizam
toucas e aventais para preparo das bebidas.

 
ANEXO IV - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

:

CONTRATO Nº

OBJETO:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

FISCAL DESIGNADO:

OBSERVAÇÕES:

 
  SERVIÇOS EM CONFORMIDADE: Os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos
projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.
  RESSALVAS:  (Aqui enumerar eventuais ressalvas na execução contratual).
  CONCLUSÃO E PARECER:  Após completa inspeção e análise dos elementos técnicos envolvidos, constatou-se que os serviços/quantitativos homologados são
de boa qualidade e de acordo com as especificações e normas técnicas vigentes. Diante do fim do prazo de execução e por não representarem impacto
significativo, as correções das ressalvas poderão ser objeto do recebimento definitivo. (texto sugerido no caso de ressalvas, se for aplicável).
  Por este instrumento, atestamos, conforme disposto no art. 73, inciso I, alínea “a” da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que os serviços, relacionados acima
foram recebidos, provisoriamente, nesta data e serão objeto de avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com critérios previamente definidos pela
CONTRATANTE.
  Ressaltamos que o aceite definitivo destes serviços ocorrerá em até 30 (trinta) dias, desde que não ocorram divergências quanto às especificações constantes do
Termo de Referência correspondente ao Contrato supracitado.



 
Boa Vista-RR, DD de MMMMM de AAAA.

 
_______________________________________________
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA

Nome do Fiscal Técnico
 
 

______________________________________
CONTRATADA

Nome do Representante Legal
 
 

ANEXO V - MODELO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD
 

CONTRATO Nº:  

OBJETO:  

CONTRATANTE:  

CONTRATADA:  

Análise
(Descrever o resultado da análise realizada no Acordo de Nível de Serviços)
 
 
 
 
Por este instrumento, os servidores acima identificados atestam, para fins de cumprimento do disposto no art. 73, inciso I, alínea “b” da Lei nº. 8.666, de 21 de junho
de 1993, que o(s) serviço(s) integrantes do Contrato acima identificado possui(em) qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência do Processo nº.
XXXX, observado o constante no Anexo IV do respectivo documento.
___________________________________,____________de____________de

De Acordo
 

CONTRATANTE
 

CONTRATADA
 
 

ANEXO VI - GUIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

1. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execução do objeto e, se for o caso, poderá utilizar o Instrumento de Medição de Resultado
(IMR), ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

a. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
c. a utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  
2. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
 3. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar a contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada:

a. na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras
previstas no ato convocatório; e

b. o fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato
convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

  5. Havendo ocorrências, a fiscalização deverá expedir Ofício à contratada para apresentação das devidas justificativas/contestação, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados do recebimento do registro da ocorrência, informando o tipo de Ocorrência conforme ANEXO III - B.
  6. Transcorrido o prazo de 3 (três) dias úteis para manifestação da CONTRATADA sem que esta tenha apresentado contestação ao documento, presumir-se-á que
tenha aceitado as ocorrências registradas.
  7. A fiscalização deverá orientar A CONTRATADA a expedir o relatório digital de execução dos serviços mensais (ANEXO XIV), por prédio/comarca, até o 8º dia
do mês subsequente à prestação dos serviços, quando OS FISCAIS realizarão o recebimento provisório (ANEXO IV), para continuidade da verificação e análise do
Instrumento de Medição de Resultado;
  8. Até o 10º dia útil do mês subsequente a Fiscalização técnica encaminhará o Instrumento de Medição de Resultado à CONTRATADA, caso haja ocorrências,
contendo a aferição da qualidade no período.



9.Fiscalização diária:

a. devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da
mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b. toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa
conduta é exclusiva do empregador; e

c. conferir diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

  10. A fiscalização convocará o preposto ou representante da empresa para reuniões periódicas para tratativas da execução do contrato, as quais poderão ser de
forma presencial e, excepcionalmente, via chat ou aplicativos de mensagens instantâneas (Whatsapp, telegram, hangouts e outros) ou acesso remoto via vídeo
conferência, devendo haver registro em ata e assinatura dos participantes.
   11. Solicitar a capacitação das Copeira e Garçons, a fim de otimizar o conhecimento e produtividades desses terceirizados, conforme previsão nos itens 4.9.1 e
4.9.2.
   12. Solicitar o remanejamento entre as Copeiras.
   13. Pedir a substituição de Terceirizado que não atenda ao perfil ideal registrado no item 4.2 e 4.3, assim como daqueles que receberem reclamações e/ou
registro de ocorrências,  por 3 (três) vezes consecutivas.

B - DA FISCALIZAÇÃO PELO PÚBLICO USUÁRIO

1. Poderão ser feitas avaliações pelo público usuário, mediante fichas de avaliação, impressa ou virtual, conforme ANEXO III - C, a cada 6 (seis) meses, a
serem disponibilizadas pela Fiscaliazação Técnica.

 C -  DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, nas contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada exigir-se-á,
dentre outras, as seguintes comprovações:

I. no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:
a. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
b. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,

devidamente assinada pela contratada; e
c. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.

II. mensalmente, até o décimo quinto dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:
a. relatório de Recursos Empregados, conforme modelo apresentado no ANEXO XII deste instrumento;
b. cópia da folha de frequência de cada funcionário (titular e eventual substituto);
c. cópia da folha de pagamento da Empresa;
d. cópia do comprovante de pagamento dos salários aos empregados (contracheque e depósito bancário) (titular e eventual substituto). Não será

considerado válido o agendamento de pagamento;
e. comprovante de fornecimento de vale-transporte aos empregados de acordo com os dias efetivamente trabalhados (onde houver cartão deve ser

apresentado cópia do cartão e comprovante da recarga do mesmo pela empresa);
f. comprovante de pagamento do auxílio-alimentação aos empregados (titular e eventual substituto);
g. cópia do protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade social (GFIP), com o código NRA coincidente ao código constante no Arquivo

SEFIP;
h. cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e da Guia de Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante

de recolhimento bancário ou do comprovante emitido pela internet. Não será considerado válido o agendamento de pagamento;
i. cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (Relação de funcionários);
j. cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, quando houver rescisão sem justa causa; e

k. cópia do Termo de Rescisão, quando houver rescisão do contrato do trabalhador.

III. mensalmente, em conjunto com as Notas Fiscais apresentadas ao setor responsável pela fiscalização administrativa do contrato, a empresa deverá apresentar
os seguintes documentos:

a. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
b. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
c. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
d. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

IV. entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes documentos:
a. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante; e
b. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

V. entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo
definido no contrato:

a. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da
categoria;

b. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
c. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e
d. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

2. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item I acima deverão ser apresentados.
3. A Administração deverá analisar a documentação solicitada no item V acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis

por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de

dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).
5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação

exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem

prejuízo das demais sanções:
I. a Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de

rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.
7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios

concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros.
8. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa deverá observar, ainda, as seguintes diretrizes:

I. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):
a. no momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá

informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, divididos por contrato, com os seguintes dados:
nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e
quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;



b. a fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será feita por amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos
empregados devem ser conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas
pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a
remuneração (corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de
trabalho;

c. o número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;
d. o salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT) ( se houver);
e. devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm

direito a auxílio-alimentação gratuito); e
f. deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos

respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
g. no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

i. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e
da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

ii. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

iii. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e
iv. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

II. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
a. deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a

prestação do serviço;
b. deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;
c. serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de

Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no Sicaf;
e

d. exigir, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.

III. Fiscalização procedimental:
a. observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e

percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive quanto à
necessidade de solicitação da contratada; e

b. certificar de que a empresa observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados; e
c. certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).

IV. Fiscalização por amostragem:
a. a Administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não

sendo recolhidas em seus nomes;
b. a Administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos da conta do FGTS, os quais devem ser entregues à

Administração;
c. o objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifique que a análise não possa ser

realizada mais de uma vez em um mesmo empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle; e
d. a CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela Administração, por amostragem, quaisquer dos seguintes

documentos:
i. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;

ii. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade
contratante;

iii. cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia
de recibos de depósitos bancários; e

iv. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de
lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.

                     
ANEXO VII - UNIFORMES

A -UNIFORME DE COPEIRAGEM

Item Descrição Und.

Quantidade
anual
necessária
por posto

UNIFORME  DE COPEIRAGEM

1

Camiseta baby look feminina, gola redonda, na cor branca, confeccionada em 96% algodão e 4% elastano,
toque macio, com a logo da empresa bordada.
 

 

und. 4

2 Calça Feminina Social Two Way, Preta, confeccionada em 96% de poliéster e 4% elastano.
 

und. 4



3

Avental frente inteiro, com amarração nas costas, preto, confeccionado em tecido brim pesado, 100%
algodão, com renda branca nas bosdas, com a logo da empresa bosdada.
 

 

und. 4

4

Scarpin Feminino, Salto Baixo, Bico Redondo, solado antiderrapante, preto.

 

par. 2

5

Touca de tecido tipo cozinheiro
 

 

und. 4

6 Blusa tipo bata para gestantes. Possui elástico na frente e amarração nas costas, que facilitam ajustar a
largura da blusa de acordo com a evolução da gestação.

und. 4



 

7

Calça legging preta, para gestante, totalmente sem costura, cintura alta.

und. 4

8

Laço e Redinha para cabelo, com presilha, na cor preta
 

und. 4

9

Meia tipo sapatilha, invisível, na cor bege.

 
 

par. 4

10

Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm, impressão: digital, com cordão personalizado preso por presilha
jacaré, contendo os dados: logomarca e nome da empresa, foto, nome e função do terceirizado e email da
empresa ao final.

und. 1

 
B - UNIFORME DE GARÇONAGEM

Item Descrição Und. quantidade anual necessária por posto

Uniforme  Garçom
1 Camiseta social manga longa masculina, na com

branca, com botões brancos.
und. 4



 

2

Colete social masculino preto, fabricado com tecido
fino e liso, com forro e com botões na parte da frente.

 
 
 

und. 4

3

Gravata borboleta preta, fabricada em com tecido fino e
liso.

 

und. 4

4

Calça social masculina, confeccionada em oxford, com
modelagem regular, bolsos laterais e posteriores, cós
com passantes de cinto e fechamento frontal por
colchete e zíper.

 

Und. 4

5

Cinto social masculino preto fosco, em couro sintético,
com abotoadura preta ou prata.

 

und. 2



6 Sapato Social masculino, preto fosco, com cadarço.

 

par. 2

7

Meia social masculina, na cor preta.

par. 4

8

Par de Luva de tecido 100 % algodão.

 

und. 6

9

Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm, impressão:
digital, com cordão personalizado preso por presilha
jacaré, contendo os dados: logomarca e nome da
empresa, foto, nome e função do terceirizado e email da
empresa ao final.

 

und. 1

 
 

ANEXO VIII – ORÇAMENTO ESTIMADO
ANEXO VIII-A – ORÇAMENTO ESTIMADO DE UNIFORMES

Item Descrição Und.

quantidade
anual
necessária
por posto

 Valor Unitário  Valor Total anual
por posto

 Valor total
Mensal por Posto

UNIFORME  DE COPEIRAGEM

1

Camiseta baby look feminina, gola
redonda, na cor branca,
confeccionada em 96% algodão e
4% elastano, toque macio, com a
logo da empresa bordada.

und. 4  R$         26,46  R$      105,84  R$                 8,82

2
Calça Feminina Social Two Way,
Preta, confeccionada em 96% de
poliéster e 4% elastano.

und. 4  R$         83,97  R$      335,88  R$               27,99

3 Avental frente inteiro, com
amarração nas costas, preto,
confeccionado em tecido brim
pesado, 100% algodão, com renda

und. 4  R$         33,24  R$      132,96  R$               11,08



branca nas bosdas, com a logo da
empresa bosdada.

4
Scarpin Feminino, Salto Baixo,
Bico Redondo, solado
antiderrapante, preto.

par. 2  R$         72,70  R$      145,40  R$               12,12

5 Touca de tecido tipo cozinheiro und. 4  R$         21,05  R$        84,20  R$                 7,02

6

Blusa tipo bata para gestantes.
Possui elástico na frente e
amarração nas costas, que facilitam
ajustar a largura da blusa de acordo
com a evolução da gestação.

und. 4  R$       101,63  R$      406,52  R$               33,88

7 Calça legging preta, para gestante,
totalmente sem costura, cintura alta. und. 4  R$         83,30  R$      333,20  R$               27,77

8 Laço e Redinha para cabelo, com
presilha, na cor preta und. 4  R$           6,95  R$        27,80  R$                 2,32

9 Meia tipo sapatilha, invisível, na cor
bege. par. 4  R$           8,00  R$        32,00  R$                 2,67

10

Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x
5,5cm, impressão: digital, com
cordão personalizado preso por
presilha jacaré, contendo os dados:
logomarca e nome da empresa, foto,
nome e função do terceirizado e
email da empresa ao final.

und. 1  R$         11,51  R$        11,51  R$                 0,96

Total Uniforme de Copeiragem (R$)  R$   1.615,31  R$             134,61

 
 

Item Descrição Und.

Quantidade
anual
necessária por
posto

 Valor Unitário  Valor Total anual
por posto

 Valor total Mensal
por posto

UNIFORME DE GARÇONAGEM

1 Camiseta social manga longa masculina, na com
branca, com botões brancos. und. 4  R$                    

91,38  R$                365,52  R$                       30,46

2
Colete social masculino preto, fabricado com
tecido fino e liso, com forro e com botões na
parte da frente.

und. 4  R$                    
66,72  R$                266,88  R$                       22,24

3 Gravata borboleta preta, fabricada em com
tecido fino e liso. und. 4  R$                    

22,36  R$                  89,44  R$                         
7,45

4

Calça social masculina, confeccionada em
oxford, 
com modelagem regular, bolsos laterais e
posteriores, cós com passantes de cinto e 
fechamento frontal por colchete e zíper.

Und. 4  R$                    
76,13  R$                304,52  R$                       25,38

5 Cinto social masculino preto fosco, em couro
sintético, com abotoadura preta ou prata. und. 2  R$                    

39,00  R$                  78,00  R$                         
6,50

6 Sapato Social masculino, preto fosco, com
cadarço. par. 2  R$                    

89,30  R$                178,60  R$                       14,88

7 Meia social masculina, na cor preta. par. 4  R$                      
7,97  R$                  31,88  R$                         

2,66

8 Par de Luva de tecido 100 % algodão. und. 6  R$                    
21,20  R$                127,20  R$                       10,60

9

Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm,
impressão: digital, com cordão personalizado
preso por presilha jacaré, contendo os dados:
logomarca e nome da empresa, foto, nome e
função do terceirizado e email da empresa ao
final.

und. 1  R$                    
11,51  R$                  11,51  R$                         

0,96

 Total Uniforme de Garçonagem (R$)  R$             1.453,55  R$                     121,13

 
ANEXO VIII-B – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Tabela 01 – Planilha de custos unitários e totais de Serviço de Garçonagem para Comarca de Boa Vista
 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 



 

A Município/UF: Boa Vista/RR

B Quantidade prevista de Postos 3

 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 
1. MÓDULOS
 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço: Garçonagem
2 Salário Normativo da Categoria R$1.200,00
3 Categoria Profissional Garçom
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 
A Salário-Base R$1.200,00
B   R$                                                      -  
Total R$1.200,00
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                             100,00
B Férias e Adicional de Férias  R$                                               33,33
 Subtotal Total (R$)  R$                                             133,33
 Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias  R$                                               50,40
 Total (R$)  R$                                             183,73
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores
referentes a gratificação natalina e adicional de férias
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze)
conforme Nota 1 acima.
 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a remuneração
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 
A INSS 20,00%  R$                                             240,00
B Salário Educação 2,50%  R$                                               30,00
C SAT 4,00%  R$                                               48,00
D SESC ou SESI 1,50%  R$                                               18,00
E SENAI - SENAC 1,00%  R$                                               12,00
F SEBRAE 0,60%  R$                                                 7,20
G INCRA 0,20%  R$                                                 2,40
H FGTS 8,00%  R$                                               96,00
Total 37,80%  R$                                             453,60
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.
Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 
 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Transporte  R$                                               85,50
D Outros (especificar)  
Total  R$                                               85,50
Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 
2.1 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias  R$                                             183,73
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições  R$                                             453,60
2.3 Benefícios Mensais e Diários  R$                                               85,50
Total  R$                                             722,83
 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 



A Aviso Prévio Indenizado  R$                                               25,66
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                                 2,05
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                               12,32
D Aviso Prévio Trabalhado  R$                                               23,33
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                 8,82
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                                               48,00
Total  R$                                             120,18
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o
empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.
Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1 Ausências Legais  Valor (R$) 
A Férias  R$                                             155,98
B Ausências Legais  R$                                               37,15
C Licença-Paternidade  R$                                                 1,87
D Ausência por acidente de trabalho  R$                                               12,82
E Afastamento Maternidade 120 dias  R$                                                 1,17
F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  R$                                                 8,24
G Outros (especificar)  R$                                                      -  
Subtotal (R$)  R$                                             217,23
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de
obra alocada na prestação do serviço.
 
Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 
A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                                      -  
Total  R$                                                      -  
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se
contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 
4.1 Ausências Legais  R$                                             217,23
4.2 Intrajornada  R$                                                      -  
Total  R$                                             217,23
 
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos  Valor (R$) 
A Uniformes  R$                                             121,13
D Outros (especificar)  
Total  R$                                             121,13
Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 
A Custos Indiretos 5,00%  R$                                             119,07
B Lucro 10,00%  R$                                             250,04
C Tributos   
 C.1. Tributos Federais (PIS) 1,65%  R$                                               45,45
 C.2. Tributos Federais (COFINS) 7,60%  R$                                             209,33
 C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00%  R$                                             137,72
Total   R$                                             761,61
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento
 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)  Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$                                1.200,00

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  R$                                             722,83
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                                             120,18
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  R$                                             217,23
E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                             121,13
Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                                         2.381,37
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                             761,61

Valor Total por Empregado  R$                                         3.142,98

Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de empregados)  R$                                         9.428,94



 
 

Tabela 02 – Planilha de custos unitários e totais de Serviço de copeiragem  para Comarca de Boa Vista
 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A Município/UF: Boa Vista/RR

B Quantidade prevista de Postos 9

 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 
1. MÓDULOS
 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço: Copeiragem
2 Salário Normativo da Categoria R$1.200,00
3 Categoria Profissional Copeira
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 
A Salário-Base R$1.200,00
B   R$                                                                                                                         -  
Total R$1.200,00
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.113º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                                                                                                100,00
B Férias e Adicional de Férias  R$                                                                                                                  33,33
 Subtotal Total (R$)  R$                                                                                                                133,33

 Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário,
Férias e Adicional de férias  R$                                                                                                                  50,40

 Total (R$)  R$                                                                                                                183,73
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos
valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze)
conforme Nota 1 acima.
 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a remuneração
2.2GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 
A INSS 20,00%  R$                                                                                                                240,00
B Salário Educação 2,50%  R$                                                                                                                  30,00
C SAT 4,00%  R$                                                                                                                  48,00
D SESC ou SESI 1,50%  R$                                                                                                                  18,00
E SENAI - SENAC 1,00%  R$                                                                                                                  12,00
F SEBRAE 0,60%  R$                                                                                                                    7,20
G INCRA 0,20%  R$                                                                                                                    2,40
H FGTS 8,00%  R$                                                                                                                  96,00
Total 37,80%  R$                                                                                                                453,60

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 
 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Transporte  R$                                                                                                                243,00
D Outros (especificar)  
Total  R$                                                                                                                243,00

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).



 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 

2.113º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de
Férias  R$                                                                                                                183,73

2.2GPS, FGTS e outras contribuições  R$                                                                                                                453,60
2.3Benefícios Mensais e Diários  R$                                                                                                                243,00
Total  R$                                                                                                                880,33
 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado  R$                                                                                                                  25,66

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio
Indenizado  R$                                                                                                                    2,05

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso
Prévio Indenizado  R$                                                                                                                  12,32

D Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                  23,33

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o
Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                    8,82

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso
Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                  48,00

Total  R$                                                                                                                120,18
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o
empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1Ausências Legais  Valor (R$) 
A Férias  R$                                                                                                                155,98
B Ausências Legais  R$                                                                                                                  37,15
C Licença-Paternidade  R$                                                                                                                    1,87
D Ausência por acidente de trabalho  R$                                                                                                                  12,82
E Afastamento Maternidade 120 dias  R$                                                                                                                    1,17
F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  R$                                                                                                                    8,24
G Outros (especificar)  R$                                                                                                                         -  
Subtotal (R$)  R$                                                                                                                217,23
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a
mão de obra alocada na prestação do serviço.
 
Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 
A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                                                                                                         -  
Total  R$                                                                                                                         -  
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação
deve-se contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 
4.1Ausências Legais  R$                                                                                                                217,23
4.2 Intrajornada  R$                                                                                                                         -  
Total  R$                                                                                                                217,23
 
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos  Valor (R$) 
A Uniformes  R$                                                                                                                134,61
D Outros (especificar)  
Total  R$                                                                                                                134,61
Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 
A Custos Indiretos 5,00%  R$                                                                                                                127,62
B Lucro 10,00%  R$                                                                                                                268,00
C Tributos   
 C.1. Tributos Federais (PIS) 1,65%  R$                                                                                                                  48,71
 C.2. Tributos Federais (COFINS) 7,60%  R$                                                                                                                224,37
 C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00%  R$                                                                                                                147,61
Total   R$                                                                                                                816,31
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento



 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor
por empregado)  Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$1.200,00

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais
e Diários  R$                                                                                                                880,33

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                                                                                                                120,18

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional
Ausente  R$                                                                                                                217,23

E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                                                                                                134,61
Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                                                                                                            2.552,35
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                                                                                                816,31

Valor Total por Empregado  R$                                                                                                            3.368,66

Valor Mensal (valor por empregado x quantidade
de empregados)  R$                                                                                                          30.317,94

 
 

Tabela 03 – Planilha de custos unitários e totais de Serviço de Copeiragem para Comarcas do Interior
 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A Município/UF: Comarcas do Interior
C Quantidade prevista de Postos 7
 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 
1. MÓDULOS
 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço: copeiragem
2 Salário Normativo da Categoria R$1.200,00
3 Categoria Profissional Copeiro
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 
A Salário-Base R$1.200,00

B   R$                                                                                                                        
-  

Total R$1.200,00
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.113º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                                                                                               
100,00

B Férias e Adicional de Férias  R$                                                                                                                 
33,33

 Subtotal Total (R$)  R$                                                                                                               
133,33

 Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e
Adicional de férias

 R$                                                                                                                 
50,40

 Total (R$)  R$                                                                                                               
183,73

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos
valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze)
conforme Nota 1 acima.
 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições sobre a
remuneração
2.2GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 

A INSS 20,00% R$                                                                                                               
240,00

B Salário Educação 2,50% R$                                                                                                                 



30,00

C SAT 4,00% R$                                                                                                                 
48,00

D SESC ou SESI 1,50% R$                                                                                                                 
18,00

E SENAI - SENAC 1,00% R$                                                                                                                 
12,00

F SEBRAE 0,60% R$                                                                                                                   
7,20

G INCRA 0,20% R$                                                                                                                   
2,40

H FGTS 8,00% R$                                                                                                                 
96,00

Total 37,80% R$                                                                                                               
453,60

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 
 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Outros (especificar)  

Total  R$                                                                                                                        
-  

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no
art. 6º desta Instrução Normativa.
 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 

2.113º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias  R$                                                                                                               
183,73

2.2GPS, FGTS e outras contribuições  R$                                                                                                               
453,60

2.3Benefícios Mensais e Diários  R$                                                                                                                        
-  

Total  R$                                                                                                               
637,33

 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado  R$                                                                                                                 
25,66

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                                                                                                   
2,05

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio
Indenizado

 R$                                                                                                                 
12,32

D Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                 
23,33

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso
Prévio Trabalhado

 R$                                                                                                                   
8,82

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

 R$                                                                                                                 
48,00

Total  R$                                                                                                               
120,18

 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o
empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1Ausências Legais  Valor (R$) 

A Férias  R$                                                                                                               
155,98

B Ausências Legais  R$                                                                                                                 
37,15

C Licença-Paternidade  R$                                                                                                                   
1,87

D Ausência por acidente de trabalho  R$                                                                                                                 
12,82

E Afastamento Maternidade 120 dias  R$                                                                                                                   
1,17

F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  R$                                                                                                                   
8,24



G Outros (especificar)  R$                                                                                                                        
-  

Subtotal (R$)  R$                                                                                                               
217,23

Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a
mão de obra alocada na prestação do serviço.
 
Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 

A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                                                                                                        
-  

Total  R$                                                                                                                        
-  

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação
deve-se contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 

4.1Ausências Legais  R$                                                                                                               
217,23

4.2 Intrajornada  R$                                                                                                                        
-  

Total  R$                                                                                                               
217,23

 
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos  Valor (R$) 

A Uniformes  R$                                                                                                               
134,61

D Outros (especificar)  

Total  R$                                                                                                               
134,61

Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 

A Custos Indiretos 5,00%  R$                                                                                                               
115,47

B Lucro 10,00%  R$                                                                                                               
242,48

C Tributos   

 C.1. Tributos Federais (PIS) 1,65%  R$                                                                                                                 
44,07

 C.2. Tributos Federais (COFINS) 7,60%  R$                                                                                                               
203,00

 C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00%  R$                                                                                                               
133,56

Total   R$                                                                                                               
738,58

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento
 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por
empregado)  Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$1.200,00

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  R$                                                                                                               
637,33

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                                                                                                               
120,18

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  R$                                                                                                               
217,23

E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                                                                                               
134,61

Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                                                                                                           
2.309,35

F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                                                                                               
738,58

Valor Total por Empregado  R$                                                                                                           
3.047,93

    
Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de
empregados)

 R$                                                                                                         
21.335,51

 
Tabela 04 - Consolidação do Orçamento Estimado de Postos

Excluindo Horas Extras

PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO DE ORÇAMENTO EXCLUINDO HORAS EXTRAS



Descrição Und. Qtd  Valor Unitário  Valor Mensal  Valor Anual 

Posto de Serviço de Garçonagem  para Comarca de Boa
Vista postos de serviço           3  R$       3.142,98  R$             9.428,94  R$                  113.147,28

Posto de Serviço de Copeiragem para Comarca de Boa
Vista postos de serviço           9  R$       3.368,66  R$           30.317,94  R$                  363.815,28

Posto de Serviço de Copeiragem para comarca de Alto
Alegre postos de serviço           1  R$       3.047,93  R$             3.047,93  R$                     36.575,16

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de
Bonfim postos de serviço           1  R$       3.047,93  R$             3.047,93  R$                     36.575,16

Posto de Serviço de Copeiragem comarca de Caracaraí postos de serviço           1  R$       3.047,93  R$             3.047,93  R$                     36.575,16

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de
Mucajaí postos de serviço           1  R$       3.047,93  R$             3.047,93  R$                     36.575,16

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de
Pacaraima  postos de serviço           1  R$       3.047,93  R$             3.047,93  R$                     36.575,16

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de
Rorainópolis  postos de serviço           1  R$       3.047,93  R$             3.047,93  R$                     36.575,16

Posto de Serviço de  Copeiragem para comarca de São Luiz
do Anauá  postos de serviço 1  R$       3.047,93  R$             3.047,93  R$                     36.575,16

Valor total estimado  R$           61.082,39  R$                  732.988,68

 

ANEXO VIII - C -  PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE HORAS EXTRAS
Tabela 01 – Planilha de Custos de Hora Extra 50% serviço de Garçonagem

Hora Extra 50% -Serviço de Garçonagem

 

1. MÓDULOS

 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço: Serviço de Garçonagem
2 Salário Normativo da Categoria R$1.200,00
3 Categoria Profissional Garçom
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 
A Valor da Hora Normal  R$                                          6,27
B Valor da Hora Extra 50%  R$                                          3,14
Total  R$                                          9,41
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                          0,78
B Férias e Adicional de Férias  R$                                          0,26
Subtotal  R$                                          1,04
 Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias  R$                                          0,39
 Total (R$)  R$                                          1,43
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores
referentes a gratificação natalina e adicional de férias
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme
Nota 1 acima.
 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 
A INSS 20,00% R$                                          1,88
B Salário Educação 2,50% R$                                          0,24
C SAT 4,00% R$                                          0,38
D SESC ou SESI 1,50% R$                                          0,14



E SENAI - SENAC 1,00% R$                                          0,09
F SEBRAE 0,60% R$                                          0,06
G INCRA 0,20% R$                                          0,02
H FGTS 8,00% R$                                          0,75
Total 37,80% R$                                          3,56
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.
Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 
 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Transporte  
B Auxílio-Refeição/Alimentação  
C Assistência Médica e Familiar  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                              -  
Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º desta
Instrução Normativa.
 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 
2.1 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias  R$                                          1,04
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições  R$                                          3,56
2.3 Benefícios Mensais e Diários  R$                                              -  
Total  R$                                          4,60
 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado  R$                                          0,20
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                          0,02
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                          0,10
D Aviso Prévio Trabalhado  R$                                          0,18
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                                          0,07
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                                          0,38
Total  R$                                          0,95
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o
empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.
Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1 Ausências Legais  Valor (R$) 
A Férias  
B Ausências Legais  
C Licença-Paternidade  
D Ausência por acidente de trabalho  
E Afastamento Maternidade 120 dias  
F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  
G Outros (especificar)  R$                                              -  
Total  R$                                              -  
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de
obra alocada na prestação do serviço.
 
Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 
A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                              -  
Total  R$                                              -  
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se
contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 
4.1 Ausências Legais  R$                                              -  
4.2 Intrajornada  R$                                              -  
Total  R$                                              -  
 
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos  Valor (R$) 
A Uniformes  
B EPI  



C Materiais e Equipamentos  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                              -  
Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 
A Custos Indiretos 5,00%  R$                                          0,75
B Lucro 10,00%  R$                                          1,57
C Tributos   
 C.1. Tributos Federais (PIS) 1,65%  R$                                          0,29
 C.2. Tributos Federais (COFINS) 7,60%  R$                                          1,32
 C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00%  R$                                          0,87
Total   R$                                          4,80
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento
 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)  Valor (R$) 
A Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$                                          9,41
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  R$                                          4,60
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                                          0,95
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  R$                                              -  
E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                              -  
Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                                       14,96
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                          4,80

Valor Total por Empregado  R$                                       19,76

 
 

Tabela 02 – Planilha de Custos de Hora Extra 100% serviço de Garçonagem

Hora Extra 100% - Serviço de Garçonagem

 
1. MÓDULOS
 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço: Serviço de Garçonagem
2 Salário Normativo da Categoria R$1.200,00
3 Categoria Profissional Garçom
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 
A Valor da Hora Normal  R$                              6,27
B Valor da Hora Extra 100%  R$                              6,27
Total  R$                            12,54
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                              1,05
B Férias e Adicional de Férias  R$                              0,35
Subtotal  R$                              1,40
 Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, Férias e Adicional de férias  R$                              0,53
 Total (R$)  R$                              1,93
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos
valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12
(doze) conforme Nota 1 acima.
 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 
A INSS 20,00%  R$                              2,51



B Salário Educação 2,50%  R$                              0,31
C SAT 4,00%  R$                              0,50
D SESC ou SESI 1,50%  R$                              0,19
E SENAI - SENAC 1,00%  R$                              0,13
F SEBRAE 0,60%  R$                              0,08
G INCRA 0,20%  R$                              0,03
H FGTS 8,00%  R$                              1,00
Total 37,80%  R$                              4,75
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.
Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 
 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Transporte  
B Auxílio-Refeição/Alimentação  
C Assistência Médica e Familiar  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                   -  
Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no
art. 6º desta Instrução Normativa.
 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 
2.1 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias  R$                              1,40
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições  R$                              4,75
2.3 Benefícios Mensais e Diários  R$                                   -  
Total  R$                              6,15
 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado  R$                              0,27
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                              0,02
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                              0,13
D Aviso Prévio Trabalhado  R$                              0,24
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                              0,09
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                              0,50
Total  R$                              1,25
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o
empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.
Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1 Ausências Legais  Valor (R$) 
A Férias  
B Ausências Legais  
C Licença-Paternidade  
D Ausência por acidente de trabalho  
E Afastamento Maternidade 120 dias  
F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  
G Outros (especificar)  R$                                   -  
Total  R$                                   -  
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir
a mão de obra alocada na prestação do serviço.
 
Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 
A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                   -  
Total  R$                                   -  
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação
deve-se contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 
4.1 Ausências Legais  R$                                   -  
4.2 Intrajornada  R$                                   -  
Total  R$                                   -  
 
Módulo 5 - Insumos Diversos



5 Insumos Diversos  Valor (R$) 
A Uniformes  
B EPI  
C Materiais e Equipamentos  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                   -  
Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 
A Custos Indiretos 5,00%  R$                              1,00
B Lucro 10,00%  R$                              2,09
C Tributos   
 C.1. Tributos Federais (PIS) 1,65%  R$                              0,38
 C.2. Tributos Federais (COFINS) 7,60%  R$                              1,75
 C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00%  R$                              1,15
Total   R$                              6,37
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento
 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)  Valor (R$) 
A Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$                            12,54
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  R$                              6,15
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                              1,25
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  R$                                   -  
E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                   -  
Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                            19,94
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                              6,37

Valor Total por Empregado  R$                            26,31

 
Tabela 03 – Planilha de Custos de Hora Extra 50% Serviço de Copeiragem

Hora Extra 50% -Serviço de Copeiragem

 
1. MÓDULOS
 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço: Serviço de Copeiragem
2 Salário Normativo da Categoria R$1.200,00
3 Categoria Profissional Copeiro

4 Data-base da categoria
(dia/mês/ano)  

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 
A Valor da Hora Normal  R$                                                                                                                                6,27
B Valor da Hora Extra 50%  R$                                                                                                                                3,14
Total  R$                                                                                                                                9,41
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.113º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                                                                                                                0,78
B Férias e Adicional de Férias  R$                                                                                                                                0,26
Subtotal  R$                                                                                                                                1,04

 Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário,
Férias e Adicional de férias  R$                                                                                                                                0,39

 Total (R$)  R$                                                                                                                                1,43

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos
valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze)



conforme Nota 1 acima.
 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 
A INSS 20,00% R$                                                                                                                                1,88
B Salário Educação 2,50% R$                                                                                                                                0,24
C SAT 4,00% R$                                                                                                                                0,38
D SESC ou SESI 1,50% R$                                                                                                                                0,14
E SENAI - SENAC 1,00% R$                                                                                                                                0,09
F SEBRAE 0,60% R$                                                                                                                                0,06
G INCRA 0,20% R$                                                                                                                                0,02
H FGTS 8,00% R$                                                                                                                                0,75
Total 37,80% R$                                                                                                                                3,56

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Transporte  
B Auxílio-Refeição/Alimentação  
C Assistência Médica e Familiar  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                                                                                                                     -  

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º
desta Instrução Normativa.
 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 

2.113º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de
Férias  R$                                                                                                                                1,04

2.2GPS, FGTS e outras contribuições  R$                                                                                                                                3,56
2.3Benefícios Mensais e Diários  R$                                                                                                                                     -  
Total  R$                                                                                                                                4,60
 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado  R$                                                                                                                                0,20

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio
Indenizado  R$                                                                                                                                0,02

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso
Prévio Indenizado  R$                                                                                                                                0,10

D Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                                0,18

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o
Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                                0,07

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso
Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                                0,38

Total  R$                                                                                                                                0,95
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o
empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1Ausências Legais  Valor (R$) 
A Férias  
B Ausências Legais  
C Licença-Paternidade  
D Ausência por acidente de trabalho  
E Afastamento Maternidade 120 dias  
F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  
G Outros (especificar)  R$                                                                                                                                     -  
Total  R$                                                                                                                                     -  
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a
mão de obra alocada na prestação do serviço.
 



Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 
A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                                                                                                                     -  
Total  R$                                                                                                                                     -  
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-
se contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 
4.1Ausências Legais  R$                                                                                                                                     -  
4.2 Intrajornada  R$                                                                                                                                     -  
Total  R$                                                                                                                                     -  
 
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos  Valor (R$) 
A Uniformes  
B EPI  
C Materiais e Equipamentos  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                                                                                                                     -  
Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 
A Custos Indiretos 5,00%  R$                                                                                                                                0,75
B Lucro 10,00%  R$                                                                                                                                1,57
C Tributos   
 C.1. Tributos Federais (PIS) 1,65%  R$                                                                                                                                0,29
 C.2. Tributos Federais (COFINS) 7,60%  R$                                                                                                                                1,32
 C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00%  R$                                                                                                                                0,87
Total   R$                                                                                                                                4,80

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor
por empregado)  Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$                                                                                                                                9,41

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais
e Diários  R$                                                                                                                                4,60

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                                                                                                                                0,95

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional
Ausente  R$                                                                                                                                     -  

E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                                                                                                                     -  
Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                                                                                                                              14,96
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                                                                                                                4,80

Valor Total por Empregado  R$                                                                                                                        19,76

 
Tabela 04 – Planilha de Custos de Hora Extra 100% Serviço de Copeiragem

Hora Extra 100% - Serviço de Copeiragem

 
1. MÓDULOS
 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço: Serviço de Copeiragem
2 Salário Normativo da Categoria R$1.200,00
3 Categoria Profissional Copeiro
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 
A Valor da Hora Normal  R$                                                                                                                                6,27
B Valor da Hora Extra 100%  R$                                                                                                                                6,27



Total  R$                                                                                                                              12,54

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.113º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                                                                                                                1,05
B Férias e Adicional de Férias  R$                                                                                                                                0,35
Subtotal  R$                                                                                                                                1,40

 Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário,
Férias e Adicional de férias  R$                                                                                                                                0,53

 Total (R$)  R$                                                                                                                                1,93

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores
referentes a gratificação natalina e adicional de férias

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze)
conforme Nota 1 acima.

 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 
A INSS 20,00% R$                                                                                                                                2,51
B Salário Educação 2,50% R$                                                                                                                                0,31
C SAT 4,00% R$                                                                                                                                0,50
D SESC ou SESI 1,50% R$                                                                                                                                0,19
E SENAI - SENAC 1,00% R$                                                                                                                                0,13
F SEBRAE 0,60% R$                                                                                                                                0,08
G INCRA 0,20% R$                                                                                                                                0,03
H FGTS 8,00% R$                                                                                                                                1,00
Total 37,80% R$                                                                                                                                4,75

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 

 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Transporte  
B Auxílio-Refeição/Alimentação  
C Assistência Médica e Familiar  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                                                                                                                     -  

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no art. 6º
desta Instrução Normativa.
 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 

2.113º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de
Férias  R$                                                                                                                                1,40

2.2GPS, FGTS e outras contribuições  R$                                                                                                                                4,75
2.3Benefícios Mensais e Diários  R$                                                                                                                                     -  
Total  R$                                                                                                                                6,15
 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado  R$                                                                                                                                0,27

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio
Indenizado  R$                                                                                                                                0,02

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso
Prévio Indenizado  R$                                                                                                                                0,13

D Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                                0,24

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o
Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                                0,09

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso
Prévio Trabalhado  R$                                                                                                                                0,50

Total  R$                                                                                                                                1,25
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o



empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.

Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.

 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1Ausências Legais  Valor (R$) 
A Férias  
B Ausências Legais  
C Licença-Paternidade  
D Ausência por acidente de trabalho  
E Afastamento Maternidade 120 dias  
F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  
G Outros (especificar)  R$                                                                                                                                     -  
Total  R$                                                                                                                                     -  
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão
de obra alocada na prestação do serviço.

 
Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 
A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                                                                                                                     -  
Total  R$                                                                                                                                     -  
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve-se
contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 
4.1Ausências Legais  R$                                                                                                                                     -  
4.2 Intrajornada  R$                                                                                                                                     -  
Total  R$                                                                                                                                     -  
 
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos  Valor (R$) 
A Uniformes  
B EPI  
C Materiais e Equipamentos  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                                                                                                                     -  
Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 
A Custos Indiretos 5,00%  R$                                                                                                                                1,00
B Lucro 10,00%  R$                                                                                                                                2,09
C Tributos   
 C.1. Tributos Federais (PIS) 1,65%  R$                                                                                                                                0,38
 C.2. Tributos Federais (COFINS) 7,60%  R$                                                                                                                                1,75
 C.3. Tributos Municipais (ISS) 5,00%  R$                                                                                                                                1,15
Total   R$                                                                                                                                6,37

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor
por empregado)  Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$                                                                                                                              12,54

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e
Diários  R$                                                                                                                                6,15

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                                                                                                                                1,25

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional
Ausente  R$                                                                                                                                     -  

E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                                                                                                                     -  
Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                                                                                                                              19,94
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                                                                                                                6,37

Valor Total por Empregado  R$                                                                                                                         26,31

 
 

Tabela 5 - Consolidação do Orçamento Estimado  De Horas Extras
 
 



Item Serviço Quantidade.
Anual

valor unitário  Valor total anual 

1  Horas Extras 50% Serviço Garçonagem 2.000  R$             19,76  R$                                  39.520,00

2 Horas Extras 100% Serviço de Garçongem 2.000  R$             26,31  R$                                  52.620,00

3 Horas Extras 50% Serviço Copeiragem 3.000  R$             19,76  R$                                  59.280,00

4 Horas Extras 100% Serviço Copeiragem 3.000  R$             26,31  R$                                  78.930,00

  Total Estimado de Horas Extras  R$                               230.350,00

 
 

ANEXO VIII - D - CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO GLOBAL
 

Item Descrição  Município/Comarca  Und. Qnt. Valor Unitário (R$) Valor To

1 Posto de Serviço - Garçonagem Boa Vista  Posto de Serviço 3  R$                 3.142,98  R$         

2

Posto de Serviço - Copeiragem

Boa Vista Posto de Serviço 9  R$                 3.368,66  R$         

3 Alto Alegre Posto de Serviço 1  R$                 3.047,93  R$         

4 Bonfim Posto de Serviço 1  R$                 3.047,93  R$         

5 Caracaraí Posto de Serviço 1  R$                 3.047,93  R$         

6 Mucajaí Posto de Serviço 1  R$                 3.047,93  R$         

7 Pacaraima Posto de Serviço 1  R$                 3.047,93  R$         

8  Rorainópolis Posto de Serviço 1  R$                 3.047,93  R$         

9  São Luiz do Anauá Posto de Serviço 1  R$                 3.047,93  R$         

10 Horas Extras 50% -  Garçonagem - Und 2000  R$                       19,76  R$         

11 Horas Extras 100% - Garçonagem - Und 2000  R$                       26,31  R$         

12 Horas Extras 50% -  Copeiragem  Und 3000  R$                       19,76  R$         

13 Horas Extras 100% - Copeiragem  Und 3000  R$                       26,31  R$         

Valor Global Anual Estimado da Contratação (R$)

 
 

ANEXO IX – MEMÓRIA DE CÁLCULO
A- PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 
Para fins de composição da Planilha de Custos do Posto de Garçonagem e Copeiragem, levando-se em consideração que não há convenção coletiva de trabalho
vigente nesta presente data 24/11/2020 sobre o referido posto de serviço, optou-se por extrair o valor do piso salarial da última convenção coletiva registrada no
estado de Roraima, Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017, tendo sido protocolada sob o nº MR024546/2017. Importante frisar que a mencionada
convenção coletiva de trabalho foi utilizada somente para fixação do piso salarial.
Módulo 1. Mão de Obra – Remuneração
1.1. Salário Base:  O valor do salário base foi definido com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017, tendo sido protocolada sob o nº
MR009563/2017, firmada entre o FED NAC TRAB SERV ASSEIO CONS LIMP URB AMB AREAS VERDES, CNPJ nº 01.522.289/0001-71, e FEDERACAO
NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - FEBRAC, CNPJ n. 01.718.734/0001-00, conforme
tabela abaixo:

 
QUADRO DE SALÁRIOS

Estado Acordo
Coletivo Protocolo Categoria funcional Dispositivo Valor (R$)

Roraima

Convenção
Coletiva de
Trabalho
2017/2017

MR009563/2017 Garçom e Copeira Cláusula 3ª
 

R$ 1.200,00
 

 
Módulo 2. Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1. 13º Salário, Férias e Adicional de Férias



A - 13º Salário: Fundamento: Art. 7º, VIII, CF/88. Art. 6º, I, Portaria GP nº 342/2014
Como a planilha de custos é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e
adicional de férias.
Fórmula: Remuneração / 12

Garçonagem: 1.200,00/12 =  R$ 100,00
Copeiragem: 1.200,00/12 =  R$ 100,00

B -Adicional de Férias:
O adicional de férias corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze).
Fórmula: (Rem/3)/12

Garçonagem: 1.200,00/12 =  R$ 100,00
Copeiragem: 1.200,00/12 =  R$ 100,00

Submódulo 2.2. Encargos Sociais – Terceiros (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae).
Fundamentação: Anexo V do Dec. Nº 3.048/99 e Anexo I e II da IN RFB nº 971/2009 e Lei nº 11.457/07, arts. 2º e 3º
Fórmula: (Rem + Subm. 2.1) x percentual

Item % Memória de
Cálculo Fundamento

A – INSS 20,000% - Art. 22, Inciso I, da Lei 8.212/91.
B - Sal. Educação 2,500%  Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82.

C - SAT -  -
D – SESI/SESC 1,500%  Art. 3º, Lei n.º 8.036/90.

E – SENAI/SENAC 1,500%  Decreto n.º 2.318/86.

F - SEBRAE 0,600%  Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º
8.154/90.

G – INCRA 0,200% - Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70.
H – FGTS 8,000% - Art. 15, Lei 8.030/90 e Art. 7º, III, CF.

C - Seguro Acidente de Trabalho: RAT:
RAT – 2% RAT – 2% Copeiragem e Garçonagem (Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente – código
8299-7/99 do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999);
FAP - 2,000 - maior valor possível, conforme Decreto nº 6.957/2009.

Total dos Encargos do submódulo 2.2 - Copeiragem e Garçonagem 37,800%

OBS1: Esses percentuais incidem sobre o módulo 1, o submódulo 2.1, o módulo 3 e módulo 4.
OBS2:A licitante deverá preencher o item  C do submódulo 2.2 com o valor do RAT de sua atividade preponderante e de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua
proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP.
Submódulo 2.3. Benefícios Mensais e Diários.
A- Transporte:

Aux. Transporte: nº de passagens por dia x valor da passagem x nº de dias de trabalho no mês. Obs: Por dia trabalhado
Garçonagem : {[(2 x R$ 3,75) x 21] - ( R$ 1.200,00 * 0,06%)} = R$ 85,50
Copeiragem : {[(4 x R$ 3,75) x 21] - ( R$ 1.200,00 * 0,06%)} = R$ 243,00

Os empregados que efetivamente utilizarem transporte público terão direito ao recebimento de auxílio transporte e tendo em vista que os municípios do interior não
disponibilizam transporte público, o valor de auxílio transporte não foi cotado para os postos de serviço localizados nas comarcas do interior.
OBS2: Em que pese o cálculo acima demonstrado, o valor do vale-transporte será faturado mensalmente com base na quantidade de terceirizados que recebem o
referido auxílio e nos dias efetivamente trabalhados.
Módulo 3 - Provisão para Rescisão.
A - Aviso Prévio Indenizável
Fundamento Legal: Art. 7º, XXI da CF/88, Resolução 169/2013 CNJ e  CLT, arts. 477 e 487 a 491.
Fórmula: (Rem/12) x 25,66% (Caderno Técnico do MPOG considera para Roraima que 25,66% dos trabalhadores são demitidos com API, conforme Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados).

Garçonagem: (R$ 1.200,00 / 12) x 0,2566 = R$ 25,66
Copeiragem: (R$ 1.200,00 / 12) x 0,2566 = R$ 25,66

B -  Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Fundamento Legal: Súmula 305 do TST
Memória de Cálculo: custo mensal do aviso prévio indenizado x alíquota do FGTS (8%)

Garçonagem: R$ 25,66 x 0,08% = R$ 2,05
Copeiragem: R$ 25,66 x 0,08% = R$ 2,05

C - Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado
Fundamentação: LC 110/01; Leis nº 8.036/90 e 9.491/97 e CLT, art. 477, §6º
Fórmula: (Rem x 50% x 8%) x 25,66%

Garçonagem: (R$ 1.200,00 x 0,5 x 0,08) x 0,2566 = R$ 12,32
Copeiragem: (R$ 1.200,00 x 0,5 x 0,08) x 0,2566 = R$ 12,32

D - Aviso Prévio Trabalhado
Fundamento Legal: Art. 7º, XXI, da CF/88 e Arts. 477, 487 e 491 da CLT.
Memória de Cálculo: [(valor da remuneração / 30) x 7] / 12

Garçonagem: [(R$ 1.200,00/30) x 7] / 12 = R$ 23,33
Copeiragem: [(R$ 1.200,00/30) x 7] / 12 = R$ 23,33

 
 



E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2. sobre o aviso prévio trabalhado
Memória de Cálculo:  valor do aviso prévio trabalhado x percentual do submódulo 2.2

Garçonagem: 0,3780 x 23,33 = R$  8,82
Copeiragem: 0,3780 x 23,33 = R$  8,82

F - Multa do FGTS e contribuições sociais sobre aviso prévio trabalhado
Fundamento Legal: Art. 18, § 1º da Lei nº 8.036/90 e Art. 1º da LC 110/2001
Fórmula: Rem x 50% x 8%

 

Garçonagem: R$ 1.200,00 x 0,50 x 0,08 = R$ 48,00
Copeiragem: R$ 1.200,00 x 0,50 x 0,08 = R$ 48,00

 
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 01 - Como Modelo da Planilha itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha
cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.
A - férias
Fundamentação: CF/88, art. 7º, XVII e CLT, arts. 129 a 153.
Corresponde ao custo que o empregador tem com o substituto do empregado que está de férias.
Proporção de dias afetados: considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo afastamento. Para 2018 a previsão é de 244,28 dias úteis. Portanto:
244,28/365 = 67%
Dias de reposição: 30 x 67% = 20,08 dias
Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12

Garçonagem: {[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 20,08} /12 = R$ 155,98
Copeiragem: {[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 20,08} /12 = R$ 155,98

B - Ausências Legais
Fundamentação: Art. 473 da CLT
Custo de substituição de prestador de serviço que venha a se afastar por motivos justificados, como: doação de sangue, falecimento de cônjuge, etc.
As estimativas de Incidência anual de ausências e licenças inseridas neste estudo tem como referência o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites
- Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Dias de reposição: 4,7826 dias por ano.
Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12
OBS: Na base de cálculo não entra o submód. 2.3 posto que este é um custo pago por dia efetivamente trabalhado. Assim, durante a ausência do titular, o substituto
receberá a provisão constante daquele submódulo.

Garçonagem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 4,7826} /12 = R$ 37,15
Copeiragem: {[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 4,7826} /12 = R$ 37,15

C - Licença Paternidade
Fundamentação: CF/88, art. 7º, XIX; ADCT, art. 10, §1º e Lei nº 11.770/2008, art. 1º, inciso II
Incidência anual: 0,0180 vez por ano conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado
de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Duração Legal: 20 dias
Proporção de dias afetados: considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo afastamento. Para 2018 a previsão é de 244,28 dias úteis. Portanto:
244,28/365 = 67%
Dias de reposição: (0,0180 x 20) x 67% = 0,2412 dias
Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12
 

Garçonagem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73+ R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 0,2412}/12 = R$ 1,87
Copeiragem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73+ R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 0,2412}/12 = R$ 1,87

 
D- Ausência por Acidente de Trabalho
Fundamentação: Lei nº 8.213/91, arts. 19 a 23 e art. 43, §2º.
Incidência Anual: 0,1642 vez por ano, conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado
de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Duração Legal: 15 dias
Proporção de dias afetados: considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo afastamento. Para 2018 a previsão é de 244,28 dias úteis. Portanto:
244,28/365 = 67%
Dias de Reposição: (0,1642 x 15) x 67% = 1,6502 dias,
Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12
 



Garçonagem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 1,6502}/12 = R$ 12,82
Copeiragem:{[( R$ 1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 1,6502}/12 = R$ 12,82

 
E - Afastamento Maternidade
Fundamentação: CF/88, art. 7º, XVIII; CLT, art. 392; Lei nº 11.770/2008, art. 1º, II.
Necessidade de previsão do custo relativo às férias do substituto, proporcionais aos 120 dias de afastamento.
Incidência Anual: 0,0264 vez ao ano, conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado
de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Fórmula: [(Rem + Adicional de férias) / 12] x (4/12) x incidência.

Garçonagem: [( R$ 1.200,00 + ( R$ 1.200,00/3)x (4/12)]x0,0264 = R$ 1,17
Copeiragem: [( R$ 1.200,00 + ( R$ 1.200,00/3)x (4/12)]x0,0264 = R$ 1,17

F - Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)
Fundamentação: Lei nº 11.770/2008, art. 1º, I.
Os 60 dias de prorrogação não são pagos pelo INSS.
Incidência Anual: 0,0264 vez ao ano, conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado
de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Duração Legal: 60 dias
Proporção de dias afetados: considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo afastamento. Para 2018 a previsão é de 244,28 dias úteis. Portanto:
244,28/365 = 67%
Dias de Reposição: (0,0264 x 60) x 67% = 1,0613 dias
Fórmula: {[(mód. 1 + submód. 2.1 + submód. 2.2 + mód. 3)/21 dias úteis] x dias de reposição}/12

Garçonagem: {[(R$1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 1,0613}12 = R$ 8,24
Copeiragem: {[(R$1.200,00 + R$ 183,73 + R$ 453,60 + R$ 120,18)/21] x 1,0613}12 = R$ 8,24

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A - Custos Indiretos
São os custos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus
contratos, tais como as despesas relativas à: a) funcionamento e manutenção da sede, tais como aluguel, água, luz, telefone, IPTU, dentre outros; b) pessoal
administrativo; c) material e equipamento de escritório; d) supervisão de serviços; e) seguro;  f) tarifas/taxas bancárias e etc.
Os custos indiretos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o somatório dos módulos 1, 2, 3, 4 e 5.
O LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e as Despesas Administrativas/operacionais constante nas planilhas de composição de custos e formação de preços foi
estabelecido em 15%, conforme Acórdão TCU nº 325/2007. Sendo que o LDI - Lucro e Despesas Indiretas, incluindo todos os impostos e contribuições não
repercutíveis, incidentes sobre o total dos custos diretos e despesas administrativas, foi definido em 10%, enquanto as despesas administrativas/operacionais são
definidas em 5%, incidindo apenas sobre os custos diretos, totalizando 15%. Entretanto, conforme Acórdão 2738/2015 - plenário TCU, de 28 de outubro de 2015, o
licitante pode apresentar a taxa de LDI e despesas administrativas/operacionais que melhor lhe convier, desde que o preço proposto para cada item da planilha e, por
consequência, o preço global não estejam em limites superiores aos preços de referência.
Fórmula: (Mód. 1 + Mód. 2 + Mód. 3 + Mód. 4 + Mód. 5) x percentual.
 

Garçonagem: (R$ 1.200,00 + R$ 722,83 +120,18 + R$ 217,23 + R$ 121,13) x 0,05 = R$ 119,07
Copeiragem: (R$ 1.200,00 + R$ 880,33 +120,18 + R$ 217,23 + R$ 134,61) x 0,05  =  R$ 127,62
Copeiragem Interior: (R$ 1.200,00 + R$ 637,33 +120,18 + R$ 217,23 + R$ 134,61) x 0,05  =  R$ 115,47

B- Lucro
É o ganho decorrente da exploração da atividade econômica.
O LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e as Despesas Administrativas/operacionais constante nas planilhas de composição de custos e formação de preços foi
estabelecido em 15%, conforme Acórdão TCU nº 325/2007. Sendo que o LDI - Lucro e Despesas Indiretas, incluindo todos os impostos e contribuições não
repercutíveis, incidentes sobre o total dos custos diretos e despesas administrativas, foi definido em 10%, enquanto as despesas administrativas/operacionais são
definidas em 5%, incidindo apenas sobre os custos diretos, totalizando 15%. Entretanto, conforme Acórdão 2738/2015 - plenário TCU, de 28 de outubro de 2015, o
licitante pode apresentar a taxa de LDI e despesas administrativas/operacionais que melhor lhe convier, desde que o preço proposto para cada item da planilha e, por
consequência, o preço global não estejam em limites superiores aos preços de referência.
Fórmula: (Mód. 1 + Mód. 2 + Mód. 3 + Mód. 4 + Mód. 5 + CI) x percentual
 

Garçonagem:  (R$ 1.200,00 + R$ 722,83 +120,18 + R$ 217,23+  R$ 121,13 + 119,07) x 0,10 = R$ 250,04
Copeiragem:   (R$ 1.200,00 + R$ 880,33 +120,18 + R$ 217,23+  R$ 134,61 + 127,67) x 0,10 = R$ 268,00
Copeiragem Interior: (R$ 1.200,00 + R$ 637,33 +120,18 + R$ 217,23+  R$ 134,61 + 115,67) x 0,10 = R$ 242,48

 

C- Tributos
Tributação sobre o Faturamento
Acórdão 648/2016 - Plenário TCU, 22.03.2016: A inclusão, na composição do BDI constante das propostas das licitantes, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não é vedada nem acarreta, por si só, prejuízos ao erário, pois é legítimo que empresas considerem
esses tributos quando do cálculo da equação econômico-financeira de suas propostas, desde que os preços praticados estejam de acordo com os paradigmas de
mercado. O que é vedado é a inclusão do IRPJ e da CSLL no orçamento estimativo da licitação.
Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro Real, o licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, suas
planilhas de composição de custos e formação de preços com base no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato.
CÁLCULO: {[Total (Remuneração + Encargos Sociais + Insumos) + Total (Lucro e despesas indiretas)] / [1-(COFINS + PIS + ISS)]/100]} x Alíquota.
 



 B - PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE HORAS EXTRAS
Fundamentação legal – art. 59 da CLT, art. 7º inciso XVI da Constituição Federal.

Consiste no tempo laborado além da jornada diária estabelecida pela legislação, contrato de trabalho ou norma coletiva de trabalho. Deve ser efetuado acréscimo de
no mínimo 50% sobre o valor da hora normal, caso o trabalho seja efetuado em dias da semana (de segunda a sábado), e de 100% aos domingos e feriados.
Lembrando que a jornada padrão de trabalho é de 8 horas ao dia, com a consequente duração semanal de trabalho de 44 horas. (art. 7º inciso XIII da Constituição
Federal). A duração mensal padrão do trabalho é de 191,40 horas, já incluída o repouso semanal remunerado.
1. Valor da Hora Extra -  módulo 1(Composição da Remuneração), não incluídos os encargos, tributos e bonificações = [(hora normal / 191,40) + (50% ou 100%
conforme a porcentagem da hora extra)].
2. Após, soma-se o valor encontrado do módulo 1(Composição da Remuneração) com os valores  dos Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e
Diários, Módulo 3 - Provisão para Rescisão e Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro.

 
 

ANEXO X – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS
 

Empresa:  

Pregão nº:  Dia ____/____/_______ às ____:____
horas

OBJETO DA LICITAÇÃO:  

Data de apresentação da proposta: _______/_______/________

Regime Tributário da Empresa: ___________________ (se lucro real, lucro presumido ou simples nacional)

Valor do Enquadramento: ________________________ (da receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração
para fins de determinação da alíquota, conforme art. 18 da LC 123/2006)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS – DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO

Tipo de Serviço  

Número de meses de execução do contrato 12

Acordo/Convenção Coletivo de Trabalho (se houver)  

 
Tabela 1 – Uniformes

 

Item Descrição Und.

quantidade
anual
necessária
por posto

 Valor
Unitário 

 Valor Total
anual 

 Valor total
Mensal 

Uniforme  Garçom

1 Camiseta social manga longa masculina, na com
branca, com botões brancos. und. 4    

2
Colete social masculino preto, fabricado com
tecido fino e liso, com forro e com botões na
parte da frente.

und. 4    

3 Gravata borboleta preta, fabricada em com tecido
fino e liso. und. 4    

4

Calça social masculina, confeccionada em oxford, 
com modelagem regular, bolsos laterais e
posteriores, cós com passantes de cinto e 
fechamento frontal por colchete e zíper.

Und. 4    

5 Cinto social masculino preto fosco, em couro
sintético, com abotoadura preta ou prata. und. 2    

6 Sapato Social masculino, preto fosco, com cadarço. und. 2    

7 Meia social masculina, na cor preta. und. 4    

8 Par de Luva de tecido 100 % algodão. und. 6    

9 Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm,
impressão: 

und. 1    



digital, com cordão personalizado preso por 
presilha jacaré, contendo os dados: logomarca e
nome da empresa, foto, nome e função 
do terceirizado e email da empresa ao final.

 Total Uniforme (R$)   

 
 
 

Item Descrição Und.

quantidade
anual
necessária
por posto

 Valor
Unitário 

 Valor
Total
anual 

 Valor total
Mensal 

Uniforme  de Copeira

1
Camiseta baby look feminina, gola redonda, na cor branca,
confeccionada em 96% algodão e 4% elastano, toque macio, com a logo
da empresa bordada.

und. 4    

2 Calça Feminina Social Two Way, Preta, confeccionada em 96% de
poliéster e 4% elastano. und. 4    

3
Avental frente inteiro, com amarração nas costas, preto, confeccionado
em tecido brim pesado, 100% algodão, com renda branca nas bosdas,
com a logo da empresa bosdada.

und. 4    

4 Scarpin Feminino, Salto Baixo, Bico Redondo, solado antiderrapante,
preto. Und. 2    

5 Touca de tecido tipo cozinheiro und. 4    

6
Blusa tipo bata para gestantes. Possui elástico na frente e amarração nas
costas, que facilitam ajustar a largura da blusa de acordo com a
evolução da gestação.

und. 4    

7 Calça legging preta, para gestante, totalmente sem costura, cintura alta. und. 4    
8 Laço e Redinha para cabelo, com presilha, na cor preta und. 4    
9 Meia tipo sapatilha, invisível, na cor bege. und. 4    

10

Crachá de PVC, tamanho 8,5cm x 5,5cm, impressão: digital, com
cordão personalizado preso por presilha jacaré, contendo os dados:
logomarca e nome da empresa, foto, nome e função do terceirizado e
email da empresa ao final.

und. 1    

 Total Uniforme (R$)   

 
 

Tabela 2- Serviço de Garçonagem e Copeiragem na Comarca de ________________ (mão de obra)
OBS: deverá ser elaborada planilha específica por Comarca (Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim, Caracaraí, Mucajaí, Pacaraima, Rorainópolis e São Luiz do

Anauá)
 

 MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 
Nº do Processo:  
Licitação nº:  
Dia __/___/___ às ___:___ horas
 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A Município/UF:  
B Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo (se houver):  
C Quantidade prevista de Postos  
 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 
1. MÓDULOS
 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço:  
2 Salário Normativo da Categoria  
3 Categoria Profissional  
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 



A Salário-Base R$0,00
B   R$                                        -  
Total R$0,00
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                        -  
B Férias e Adicional de Férias  R$                                        -  
Total  R$                                        -  
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos)
dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12
(doze) conforme Nota 1 acima.
 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 
A INSS 20,00%  R$                                        -  
B Salário Educação 2,50%  R$                                        -  
C SAT   R$                                        -  
D SESC ou SESI 1,50%  R$                                        -  
E SENAI - SENAC 1,00%  R$                                        -  
F SEBRAE 0,60%  R$                                        -  
G INCRA 0,20%  R$                                        -  
H FGTS 8,00%  R$                                        -  
Total 33,80%  R$                                        -  

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3 e Módulo 4 
 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Transporte  
B Cesta de Produtos Alimentícios  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                        -  

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto
no art. 6º desta Instrução Normativa.
 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 
2.1 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias  R$                                        -  
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições  R$                                        -  
2.3 Benefícios Mensais e Diários  R$                                        -  
Total  R$                                        -  
 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado  R$                                        -  
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                        -  
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                        -  
D Aviso Prévio Trabalhado  R$                                        -  
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                                        -  
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                                        -  
Total  R$                                        -  
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha
cobrir o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do
serviço.
Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1 Ausências Legais  Valor (R$) 
A Férias  R$                                        -  
B Ausências Legais  R$                                        -  



C Licença-Paternidade  R$                                        -  
D Ausência por acidente de trabalho  R$                                        -  
E Afastamento Maternidade 120 dias  R$                                        -  
F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  R$                                        -  
G Outros (especificar)  R$                                        -  
Total  R$                                        -  
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de
substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.
 
Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 
A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                        -  
Total  R$                                        -  
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou
alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 
4.1 Ausências Legais  R$                                        -  
4.2 Intrajornada  R$                                        -  
Total  R$                                        -  
 
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos  Valor (R$) 
A Uniformes  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                        -  
Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 
A Custos Indiretos   R$                                        -  
B Lucro   R$                                        -  
C Tributos   
 C.1. Tributos Federais (PIS)   R$                                        -  
 C.2. Tributos Federais (COFINS)   R$                                        -  
 C.3. Tributos Municipais (ISS)   R$                                        -  
Total   R$                                        -  
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento
 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)  Valor (R$) 
A Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$                                        -  
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  R$                                        -  
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                                        -  
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  R$                                        -  
E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                        -  
Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                                        -  
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                        -  
Valor Total por Empregado  R$                                        -  
    
Valor Mensal (valor por empregado x quantidade de empregados)  R$                                        -  

 
 

Tabela 3 -  Planilha de custo e formação de preço de hora extra ( para cada tipo de hora extra - 50% e 100%)
 

Hora Extra __%  ___________ (Serviço)

 

1. MÓDULOS

 
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
 
Dados para composição dos custos referente a mão de obra
1 Tipo de serviço:  
2 Salário Normativo da Categoria  
3 Categoria Profissional  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado



 
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 
A Valor da Hora Normal  
B Valor da Hora Extra   R$                                                             -  
Total  R$                                                             -  
Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses.
 
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias  Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário  R$                                                             -  
B Férias e Adicional de Férias  R$                                                             -  
Total  R$                                                             -  
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos)
dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12
(doze) conforme Nota 1 acima.
 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)  Valor (R$) 
A INSS 20,00% R$                                                             -  
B Salário Educação 2,50% R$                                                             -  
C SAT ____% R$                                                             -  
D SESC ou SESI 1,50% R$                                                             -  
E SENAI - SENAC 1,00% R$                                                             -  
F SEBRAE 0,60% R$                                                             -  
G INCRA 0,20% R$                                                             -  
H FGTS 8,00% R$                                                             -  
Total ____% R$                                                             -  
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota 2: O SAT deverá ser calculado através do RAT multiplicado pelo FAP.
Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o submódulo 2.1, o Módulo 3  e Módulo 4
 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$) 
A Transporte  
B Auxílio-Refeição/Alimentação  
C Assistência Médica e Familiar  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                                             -  
Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao Disposto no
art. 6º desta Instrução Normativa.
 
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários
2 Encargos e Benefícios anuais, mensáis e diários  Valor (R$) 
2.1 13º (décimo terceiro Salário, Férias e Adicional de Férias  R$                                                             -  
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições  R$                                                             -  
2.3 Benefícios Mensais e Diários  R$                                                             -  
Total  R$                                                             -  
 
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão  Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado  R$                                                             -  
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                                             -  
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado  R$                                                             -  
D Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                             -  
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                             -  
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado  R$                                                             -  
Total  R$                                                             -  
 
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir
o empregado nos casos de ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.
Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1 Ausências Legais  Valor (R$) 
A Férias  R$                                                             -  
B Ausências Legais  R$                                                             -  



C Licença-Paternidade  R$                                                             -  
D Ausência por acidente de trabalho  R$                                                             -  
E Afastamento Maternidade 120 dias  R$                                                             -  
F Afastamento Maternidade Prorrogado (60 dias)  R$                                                             -  
G Outros (especificar)  R$                                                             -  
Total  R$                                                             -  
Nota: As alíneas "A" a "F" referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de
substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.
 
Submódulo 4.2. - Intrajornada
4.2 Intrajornada  Valor (R$) 
A Intervalo para repouso ou alimentação  R$                                                             -  
Total  R$                                                             -  
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação
deve-se contemplar o Submódulo 4.2
 
Quadro-Resumo ao Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente
4. Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$) 
4.1 Ausências Legais  R$                                                             -  
4.2 Intrajornada  R$                                                             -  
Total  R$                                                             -  
 
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos  Valor (R$) 
A Uniformes  
B EPI  
C Materiais e Equipamentos  
D Outros (especificar)  
Total  R$                                                             -  
Nota: valores mensais por empregado
 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributo e Lucro Percentual (%)  Valor (R$) 
A Custos Indiretos   R$                                                             -  
B Lucro   R$                                                             -  
C Tributos   
 C.1. Tributos Federais (PIS)   R$                                                             -  
 C.2. Tributos Federais (COFINS)   R$                                                             -  
 C.3. Tributos Municipais (ISS)   R$                                                             -  
Total   R$                                                             -  
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota 2: O valor referente a tributoos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento
 
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)  Valor (R$) 
A Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$                                                             -  
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  R$                                                             -  
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  R$                                                             -  
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  R$                                                             -  
E Módulo 5 - Insumos Diversos  R$                                                             -  
Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                                                             -  
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$                                                             -  
Valor Total por Empregado  R$                             

 
Tabela 4 - Consolidação do Orçamento Estimado  De Horas Extras

 

Serviço qtd. Anual valor unitário  Valor total anual 

 Horas Extras 50% Serviço
Garçonagem 2.000   

Horas Extras 100% Serviço de
Garçongem 2.000   

Horas Extras 50% Serviço
Copeiragem 3.000   

Horas Extras 100% Serviço
Copeiragem 3.000   

Total Estimado de Horas Extras (R$)  

 
 
 

Tabela 5 - Consolidação do Orçamento Estimado Global
 



Item Descrição  Município/Comarca  Und. Qnt. Valor Unitário (R$) Valor Total Mensal
(R$)

1 Posto de Serviço - Garçonagem Boa Vista  Posto de Serviço 3   

2

Posto de Serviço - Copeiragem

Boa Vista Posto de Serviço 9   

3 Alto Alegre Posto de Serviço 1   

4 Bonfim Posto de Serviço 1   

5 Caracaraí Posto de Serviço 1   

6 Mucajaí Posto de Serviço 1   

7 Pacaraima Posto de Serviço 1   

8  Rorainópolis Posto de Serviço 1   

9  São Luiz do Anauá Posto de Serviço 1   

10 Horas Extras 50% -  Garçonagem - Und 2000   

11 Horas Extras 100% - Garçonagem - Und 2000   

12 Horas Extras 50% -  Copeiragem  Und 3000   

13 Horas Extras 100% - Copeiragem  Und 3000   

Valor Global Estimado da Contratação (R$)

 
 

ANEXO XI - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
Identificação

OS n.º  Unidade
Requisitante:  

Data de Início
da prestação
de serviços:

 

Serviço:  

Contratada:  Contrato n.º:  

     1 - Especificação dos Serviços e Volumes

ID Serviço Und. Quant. Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

      

      

Instruções Complementares

 
 
 

2- Local de Realização

Nº do Item Quantidade Endereço Data a ser executado

    
    

    3 - Documentos Entregues

(   ) - ________________________________
(   ) - ________________________________
(   ) - ________________________________

(   ) - ________________________________
(   ) - ________________________________
(   ) - ________________________________

  
         Ciência

CONTRATANTE

Área/Fiscal Requisitante Gestor do Contrato

_____________________________________
(nome)

_____________________________________
(nome)



Matrícula: Matrícula:

 

CONTRATADA

Preposto

______________________________________________________
(nome)

Qualificação:

 
ANEXO XII - MODELO DE RELATÓRIO DE RECURSOS EMPREGADOS (MENSAL)

NOME DO FISCAL: NOME DO PREPOSTO:

VALOR MENSAL CONTRATADO: R$ VALOR MENSAL REAJUSTADO:

Nº Nome do Funcionário Função Dias
Trabalhados Lotação Salário bruto Férias Licença

(Tipo)

Faltas

Legais
(qtd)

Nã

1  

 

      

2        

3        

4     

 
ANEXO XIII - MODELO DE RELAÇÃO INICIAL DE EMPREGADOS

CONTRATO Nº:  VIGÊNCIA:  

CONTRATADO:  

OBJETO DO CONTRATO:  

NOME DO PREPOSTO:  

Nº Nome do Funcionário Função Grau de
Instrução RG CPF CTPS Telefo

1  

 

    

2      

3      

4      

 
ANEXO XIV - MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DOS SERVIÇOS

 
Ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Setor de Serviços Terceirizados
Contrato nº: 
Unidade: 
Mês: __________/2020
Encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório mensal dos serviços de Copeiragem e Garçonagem, conforme solicitação contratual:



   

Obs: Este modelo poderá sofrer alterações conforme as necessidades.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO BONFIM DA CONCEICAO, Analista Judiciário, em 27/11/2020, às 10:50, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por ELANO LOUREIRO SANTOS, Integrante Administrativo, em 27/11/2020, às 11:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0909560 e o código CRC
DF3D4E37.

 
ANEXO II 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA, APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES

 

Ô



PREGÃO ELETRÔNICO n.º 049/2020
Data do certame: 12/01/2021, às 10h00min.
Procedimento Administrativo n.º 0006906-51.2020.8.23.8000
OBJETO: Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual contratação do serviço de Copeiragem e Garçonagem para atender demanda do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

Item Descrição  Município/Comarca  Und. Qnt. Valor Unitário (R$) Valor Total Mensal (R$) V

1 Posto de Serviço - Garçonagem Boa Vista  Posto de Serviço 3    
2

Posto de Serviço - Copeiragem

Boa Vista Posto de Serviço 9    
3 Alto Alegre Posto de Serviço 1    
4 Bonfim Posto de Serviço 1    
5 Caracaraí Posto de Serviço 1    
6 Mucajaí Posto de Serviço 1    
7 Pacaraima Posto de Serviço 1    
8  Rorainópolis Posto de Serviço 1    
9  São Luiz do Anauá Posto de Serviço 1    
10 Horas Extras 50% -  Garçonagem - Und. 2000    
11 Horas Extras 100% - Garçonagem - Und. 2000    
12 Horas Extras 50% -  Copeiragem  Und. 3000    
13 Horas Extras 100% - Copeiragem  Und. 3000    

Valor Global Estimado da Contratação (R$)

OBS: A Licitante deverá encaminhar todas as documentações dispostas no subitem 12.1 do edital.
 
Razão Social:
Número do CNPJ:
Endereço Completo com CEP:
Fone/Fax/Celular:
E-mail:
Banco/Nome e nº. da Agência/Conta Corrente
Prazo de Validade da Proposta:
Local e Data:
 
 

______________________________________
nome e assinatura do representante legal

 

 
ANEXO III

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Declaramos que a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados
com a iniciativa privada e administração pública:
 
Nome do Órgão/Empresa                  Nº/Ano do Contrato                          Valor total do contrato
______________________               ________________                           ___________________
______________________               ________________                           ___________________
______________________               ________________                           ___________________
______________________               ________________                           ___________________
                                               Valor total dos Contratos                               ___________________
 

Local e data
______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

 
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a
administração pública e com a iniciativa privada.
 
Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
   Valor total dos contratos
 
Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.
 
 
Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração
Pública em relação à receita bruta.



 
(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 =
Valor da receita bruta
 
Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.
 
 
JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Observações:
 

1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. Esta declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício –DRE, relativa ao último exercício social.
3. A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

 
 

ANEXO IV
 

 Declaração
 

Ref.: Pregão Eletrônico  n.º 000/2020
a) Nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016,
DECLARO não ter no quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
 

__________________________________________
Local e data

 
__________________________________________________

Assinatura do Representante Legal
 
 
 
 
 

ANEXO V
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
 

Ata de Registro de Preços N.º 000/0000
Procedimento Administrativo n.º 0006906-51.2020.8.23.8000
Pregão Eletrônico n.º 000/2020
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 34.812.669/0001-08, neste ato, representado(a) pelo(a) ...(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n.º ........... de
.....de ......... de ......., inscrito no CPF sob o n.º ...... Portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............. , considerando o julgamento da licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificadas
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013, observadas, ainda, as demais normas
legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. Formação de Sistema de Registro de Preços para eventual contratação do serviço de Copeiragem e Garçonagem para atender demanda do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de .......(sua publicação), não podendo ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão Eletrônico n.º 000/0000 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como a proposta vencedora e a ata da sessão pública
do Pregão eletrônico, independente de transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:

 

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:



REPRESENTANTE:

TELEFONE:                                                        E-MAIL:

PRAZO DE ENTREGA:

Item Descrição Und. Qtd.
VALOR

Unitário Total

 
 

     

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Boa Vista - RR ...... de .................. de .....

 
______________________________________
Nome
Secretário de Gestão Administrativa

 
___________________________________ 
Representante legal
Empresa

 
 
 
 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
 
 

CADASTRO RESERVA

Classificação Licitante

  

  

  

  

 
 
 
 
 

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO Nº 00/2020

(Evento SEI nº (0907916)
 

Contrato de prestação do serviço, de natureza continuada, do serviço de Copeiragem e Garçonagem para atender demanda do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima, que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e a Empresa_____________________.
 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, situado na Praça do Centro Cívico, n° 296, Centro, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas sob o n.º 34.812.669/0001-08, doravante denominado TJRR, neste ato representado por sua Secretária-Geral, a senhora Tainah Westin de
Camargo Mota, portadora da Carteira de Identidade de n.º 213.796, expedida pela SSP/RR, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 775.180.042-91.
CONTRATADA: Empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ______ estabelecida na (endereço) _________________________,
neste ato representada por seu representante legal, _________________________, portador da Carteira de Identidade de nº _______, expedida pelo____, e
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º __________.
As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, com base nos autos do Procedimento Administrativo SEI n.º _________,
decorrente do Pregão Eletrônico n.º _____________(  ), Ata de Registro de Preços n.º _______ (  ), e nos preceitos das Leis n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02 e da
Resolução TP/TJRR n.º 26/2006 (e alterações) e Resolução TP/TJRR n.º 15/2013, mediante as cláusulas e condições que seguem:
 

Cláusula Primeira - Do objeto

Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação do serviço, de natureza continuada, do serviço de Copeiragem e
Garçonagem para atender demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, nas condições estabelecidas no Termo de Referência n.º 99/2020, EP
(0909560) anexo ao Edital do Pregão Eletrônico n.º _____, bem como à proposta vencedora, EP (____), de 00/00/00, independentemente de transcrição.
Parágrafo primeiro. Objeto da contratação:
 

Item Descrição  Município/Comarca  Und. Qnt. Valor Unitário (R$) Valor Total Mensal (R$) Valor Total
1 Posto de Serviço - Garçonagem Boa Vista  Posto de Serviço     
2

Posto de Serviço - Copeiragem

Boa Vista Posto de Serviço     
3 Alto Alegre Posto de Serviço     
4 Bonfim Posto de Serviço     
5 Caracaraí Posto de Serviço     
6 Mucajaí Posto de Serviço     
7 Pacaraima Posto de Serviço     
8  Rorainópolis Posto de Serviço     
9  São Luiz do Anauá Posto de Serviço     



10 Horas Extras 50% -  Garçonagem - Und     
11 Horas Extras 100% - Garçonagem - Und     
12 Horas Extras 50% -  Copeiragem  Und     
13 Horas Extras 100% - Copeiragem  Und     

Valor Global Estimado da Contratação (R$)  
 

Cláusula Segunda - Da Vigência

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início em ________ e término __________, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
5. Seja comprovado que o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

Parágrafo primeiro. Como condição para contratação, manutenção, aditamento ou prorrogação do contrato, a Empresa deverá assinar Declaração de
Antinepotismo, constante do Anexo I.
Parágrafo segundo. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser
excluídos como condição para a prorrogação, conforme preconiza o art. 23, inciso XVIII, da Resolução TP nº 15/2013. São exemplos de custos a serem excluídos,
conforme negociação, o afastamento maternidade e incidências, no caso da alocação de colaboradores apenas do sexo masculino e licença paternidade e
incidências, em se tratando de terceirizados somente do sexo feminino. Os percentuais de tais itens também poderão ser diminuídos, conforme a apuração no
decorrer do primeiro ano de vigência do contrato, podendo serem novamente revistos nas prorrogações subsequentes, mediante solicitação e comprovação pela
empresa.
Parágrafo terceiro. Em caso de prorrogação do contrato, a parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 1,94% no primeiro
ano e, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo desta parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação
do Termo Aditivo, nos termos da Lei n. 12.506/2011.
Parágrafo quarto. As cláusulas contratuais vigorarão até o registro e apresentação de Norma Coletiva da categoria, a fim de valer o negociado sobre o legislado,
podendo sofrer as devidas alterações, no que couber, pela Administração.

Cláusula Terceira — Preço

O valor mensal estimado da contratação é de R$ ___________(_____  ), perfazendo o valor total de R$  ___________________( ________).
Parágrafo primeiro. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
Parágrafo segundo. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão da aferição da qualidade dos
serviços, por meio do Instrumento de Medição de Resultados - IMR específico para cada Comarca, considerando a metodologia de cálculos para os módulos:
Técnica, Pessoal, Periodicidade dos Serviços, Uniformes, Empregados Faltosos, definidos no Anexo III - A do Termo de Referência n.º 99/2020 (0909560).
Parágrafo terceiro.  Para definição do valor mensal a ser faturado, além do percentual apontado no Instrumento de Medição de Resultados - IMR, também serão
considerados os custos efetivamente repassados aos terceirizados, em relação à vale transporte, vale refeição/alimentação e serviços extraordinários, por exemplo. 
Parágrafo quarto. A descontinuidade na prestação dos serviços atividades serão primeiramente, objetos de avaliação por meio do Instrumento de Medição de
Resultados - IMR pela Fiscalização Técnica. Os casos não aplicados aos indicadores da referida ferramenta serão apurados como possíveis falhas contratuais,
garantidos os trâmites de contraditório e ampla defesa à empresa.

Cláusula Quarta — Dotação Orçamentária

O objeto deste Contrato será custeado através do Programa de Trabalho n.º ______________ - Manutenção das atividades de apoio, pela Rubrica item n.º
___________ - Serviço de copa e cozinha.

 
Cláusula Quinta - Do Pagamento

A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, notas fiscais/faturas de serviços, no mês subsequente ao da prestação do serviço, nos prazos previstos no item
10.5.10 do Termo de Referência n.° 99/2020, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária, conforme prazo
estabelecido no art. 31 da Lei nº 8.212/91, e alterações.
Parágrafo primeiro. A CONTRATADA deverá apresentar notas fiscais/faturas dos serviços prestados e eventuais serviços extraordinários, específicas para cada
Comarca em que houve a prestação dos serviços, após a expedição do informativo de faturamento estabelecido no item  10.5.9 do Termo de Referência n.º
99/2020.
Parágrafo segundo. Caso ocorra descumprimento ao prazo acima estabelecido, causado exclusivamente pela CONTRATADA, esta deverá arcar com valores
decorrentes de juros e multas no faturamento, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo terceiro. A primeira fatura do contrato deverá representar o montante devido à CONTRATADA do dia de início da prestação dos serviços até o último
dia do mês, sendo que as demais faturas corresponderão ao mês completo. Exemplificando: caso a prestação do serviço se inicie no dia 15, a primeira fatura
representará o valor devido do dia 15 até o último dia do mês, sendo que as demais faturas corresponderão ao valor total do mês de referência.
Parágrafo quarto.  Em conjunto com a Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deve apresentar  ao setor responsável pela fiscalização administrativa do contrato os
seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo quinto. Efetuado o recebimento definitivo, a FISCALIZAÇÃO encaminhará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento.
Parágrafo sexto. O pagamento ficará condicionado à demonstração do cumprimento dos encargos sociais e tributários porventura incidentes.
Parágrafo sétimo.  O pagamento será realizado em no máximo 30 dias corridos, contados do recebimento das faturas, por meio de ordem bancária, creditada na
conta corrente da CONTRATADA.
Parágrafo oitavo. Nos termos do art. 5º, §3º da Lei nº 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art.
24, da mesma lei, sem prejuízo do que dispõe o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.
Parágrafo nono. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:

1. Do imposto sobre a renda – IRPJ;



2. Do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei nº
8.212, de 24/07/1991 e alterações;

3. Do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a legislação municipal em
vigor no local da prestação dos serviços; e

4. Das provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência
dos encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/ SALÁRIO EDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAT/SEBRAE etc) sobre férias, 1/3
constitucional e 13º salário, na forma do art. 1º da Resolução CNJ nº 169 de 31 de janeiro de 2013.

Parágrafo décimo. O pagamento dos insumos, em especial, auxílio transporte, horas extras, auxílio alimentação, uniformes, fica condicionado à comprovação do
repasse de tais itens aos empregados envolvidos na prestação dos serviços. 
Parágrafo décimo primeiro. Os custos relacionados ao auxílio transporte serão repassados pelo CONTRATANTE, proporcionalmente aos dias efetivamente
trabalhados pelos postos que optarem formalmente pelo recebimento dos vales. Tal item da Planilha de Custos e Formação de Preços será anulado (zerado) ou
alterado mensalmente conforme os dias efetivamente comprovados, oscilando o valor mensal estimado a ser faturado.
Parágrafo décimo segundo. Os custos concernentes ao auxílio alimentação previstos na Planilha de Custos e Formação de Preços serão repassados pelo
CONTRATANTE proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados e comprovados pela CONTRATADA, incluindo-se os substitutos. Nos casos de previsão
do benefício em Convenção ou Acordo Coletivo da categoria, contudo zerado na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela CONTRATADA, esta
deverá arcar com as despesas dos repasses aos terceirizados, por se tratar de direito trabalhista, cujo cumprimento será devidamente fiscalizado pelo
CONTRATANTE.
Parágrafo décimo terceiro. O eventual descumprimento ao prazo estabelecido ensejará a abertura de procedimento administrativo próprio, para apuração de
irregularidades contratuais e aplicação das penalidades cabíveis. O CONTRATANTE poderá realizar o repasse direto dos benefícios de caráter alimentar aos
terceirizados, descontando-se os respectivos custos dos saldos a receber pela CONTRATADA.
Parágrafo décimo quarto. A não ocorrência e enquanto não houver a comprovação das referidas rubricas que compõem a prestação de serviços pela
CONTRATADA, estas não comporão os pagamentos mensais, nem gerarão direito adquirido a essas verbas ao final da vigência do contrato.
Parágrafo décimo quinto. Sendo identificada cobrança indevida na fatura, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou
solicitar formalmente à CONTRATADA a reapresentação da fatura, devidamente corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a
partir da nova emissão.
Parágrafo décimo sexto. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da fatura, a FISCALIZAÇÃO comunicará formalmente os fatos à
CONTRATADA a fim de que seja feita a dedução do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último pagamento.
Parágrafo décimo sétimo. O TJRR poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA.
Parágrafo décimo oitavo. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Prestação em atraso
Parágrafo décimo nono.  Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos,
e ser submetidos à apreciação da Secretaria-Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade,
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
Parágrafo vigésimo.  O atraso no pagamento decorrente de qualquer das circunstâncias descritas nesta cláusula não exime a Contratada do cumprimento de suas
obrigações, principalmente do pagamento dos seus empregados nas datas regulares.

Cláusula Sexta — Da Repactuação 

É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa vigente à época da apresentação da proposta e adotados para elaboração desta.
Inexistindo sentença normativa, convenção ou acordo coletivo de trabalho, a repactuação dos preços da mão de obra terá como base a pesquisa de preços realizada
na mesma fonte utilizada para a fixação da remuneração inicial, devendo ser observados os mesmos critérios fixados quando da elaboração da estimativa de
preços, neste caso contando-se o interregno mínimo da data de apresentação da proposta.
Parágrafo primeiro. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento
dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
Parágrafo segundo. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção
coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último
reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;

3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

Parágrafo terceiro. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos
preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
Parágrafo quarto. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção
coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último
reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.
Parágrafo quinto. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela
objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada
ou apostilada.



Parágrafo sexto. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do
contrato, caso não haja prorrogação.
Parágrafo sétimo. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à
repactuação
Parágrafo oitavo. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno
mínimo de 1 (um) ano, contado:
1. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;
2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de
custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
3. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;
Parágrafo nono. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda
não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para
resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
Parágrafo décimo. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas
parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
Parágrafo décimo primeiro. 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 décimo segundo. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do
pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos
em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.
Parágrafo décimo terceiro. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos
serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.
Parágrafo décimo quarto. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e
Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se especialmente o índice específico, setorial ou geral
que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de
Preços da Contratada, sem prejuízo das verificações abaixo mencionadas:
a. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
b. as particularidades do contrato em vigência;
c. a nova planilha com variação dos custos apresentados;
d. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
e. a CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA;
f. disponibilidade orçamentária do Tribunal.
Parágrafo décimo quinto. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na
forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
Parágrafo décimo sexto. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente. 
Parágrafo décimo sétimo. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega
dos comprovantes de variação dos custos.
Parágrafo décimo oitavo. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
Parágrafo décimo nono. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que
deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
Parágrafo vigésimo. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco
por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação.
Parágrafo vigésimo primeiro. Os fatos decorrentes de situações imprevisíveis que resultem no impedimento de contratar ao preço registrado, deverão estar
devidamente comprovados no processo que der origem à análise da revisão, sob pena de obstaculizar a alteração do preço objeto de registro.

Cláusula Sétima — Reajuste

Os itens que envolvem insumos (exceto quanto às obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, desde que observado
o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos
financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, aferido pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou pelo índice que venha a substituí-lo, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e
continuem vantajosos para a administração, adotando-se a seguinte fórmula:
Fórmula de cálculo:
Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do caput desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
Parágrafo primeiro. À empresa será resguardado o valor da diferença apurada e porventura existente entre o interregno não abrangido entre a data final que
compreende um ano da apuração do índice, e a data limite da vigência do termo. Exemplificando: Se a proposta inicial data de 01/07/2019 e o contrato expira em
01/09/2020, haverá a apuração do índice de reajuste no período de 01/07/2019 até 01/07/2020. E a contratada terá direito ao valor da diferença de reajuste
correspondente ao interregno não abrangido na apuração, ou seja, 01/07/2020 a 01/09/2020.
Parágrafo segundo. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da Contratada, nos termos do caput desta cláusula.



Cláusula Oitava — Revisão 

As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a revisão do valor contratual, para garantir a manutenção do equilíbrio
econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro. A revisão dos preços poderá ser iniciada:
a) Pelo TJRR, nos casos em que for verificada a redução do preço praticado no mercado ou em decorrência de redução de carga tributária ou de estudos técnicos
elaborados internamente; ou
b) Pela Contratada, mediante solicitação ao TJRR, devendo apresentar as justificativas dos fatos motivadores do desequilíbrio e encaminhar, no mínimo, os
seguintes documentos:
c) Planilha de composição de custo do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente contratados, devendo demonstrar quais os
itens da planilha de custos anterior estavam defasados e que estão ocasionando o desequilíbrio do contrato; e
d) Cópia autenticada em cartório ou original da(s) Nota(s) Fiscal(is) e outros elementos comprobatório para a formação do novo preço.
Parágrafo segundo. Em nenhuma hipótese os preços decorrentes de revisão ultrapassarão os praticados no mercado.
Parágrafo terceiro. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato, se concedido, ocorrerá a partir da data da assinatura do respectivo termo aditivo, com efeitos
financeiros da data da solicitação da CONTRATADA conforme prescreve o §3º, do art. 47, da Resolução TP nº 15/2013.

Cláusula Nona — Garantia do Contrato 

A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (vinte) dias úteis, contados da assinatura, comprovante de
prestação de garantia no valor de R$ _____ (________), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, com
vigência de __/__/__ a __/__/__, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
Parágrafo primeiro. A garantia deverá possuir validade até 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada, no mesmo percentual, a
cada prorrogação e alterações do contrato, conforme inciso XX, do Art. 23 da Resolução nº 15/2013.
Parágrafo segundo. Nos casos de prorrogação a adequação da garantia deverá ser apresentada com vigência inicial da apólice e coincidir com a vigência término
do contrato, e não da apólice, resguardando os possíveis riscos provocados por descumprimentos contratuais.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA poderá optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que qualquer
que seja a modalidade escolhida, o pagamento assegure:

1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

Parágrafo quarto. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo acima, observada a legislação que
rege a matéria.
Parágrafo quinto. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo constante no Anexo II.
Parágrafo sexto. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil em conta específica com correção monetária, em favor do contratante;
Parágrafo sétimo. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à contratada.
Parágrafo oitavo. A garantia será considerada extinta:

1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.

2. após o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no caput, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorrência de sinistro.

Parágrafo nono. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
Parágrafo décimo. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação e que, caso o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para o pagamento
das verbas trabalhistas diretamente pelo TJRR, observada a legislação que rege a matéria, conforme inciso XX, do art. 23 da Resolução nº 15/2013.
Parágrafo décimo primeiro. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia legal prestada é condição para acréscimos,
supressões e eventuais repactuações contratuais.
Parágrafo décimo segundo. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual prevista no subitem 6.1 do Termo de Referência n.º
99/2020 acarretará a aplicação de multa de 0,07 (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o máximo de 2% (dois por cento).
Parágrafo décimo terceiro. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo
garantidor e/ou segurador.
Parágrafo décimo quarto. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a FISCALIZAÇÃO do contrato deverá comunicar o fato à
seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última instância
administrativa.

Cláusula Décima — Das Obrigações do Contratante e Contratada 

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, inclusive após a
rescisão unilateral ou amigável, havendo pendências documentais exigidas pela fiscalização.
Parágrafo primeiro. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico n.º _____ deve:
a. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas condições;
b. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como
salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo CONTRATANTE;
c. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no que se referir ao acesso às dependências onde serão executados os
serviços;
d. Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, e desde que haja acordo individual escrito ou o instrumento coletivo permita, a CONTRATADA deverá
executar os serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal
estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria envolvida.
e. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus empregados;
f. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo,
comportamento perante situações de risco e atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes da CONTRATANTE;



g. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos
de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime extraordinário, para assegurar a
continuidade normal dos serviços;
h. Autorizar a Administração do Tribunal de Justiça, fornecendo os cálculos e os documentos necessários, a realizar os pagamentos de salários e demais benefícios
diretamente aos empregados, bem como os recolhimentos das contribuições previdenciárias e os depósitos do FGTS, quando estes não forem honrados pela
contratada, deduzindo dos saldos das faturas devidas os referentes valores;
i. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, esses valores serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo
de serem utilizados exclusivamente no pagamento dos salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.
Parágrafo segundo. A fiscalização será exercida por uma Equipe de fiscais técnicos, setoriais e administrativos, designados pela Secretaria Demandante, que
deverá anotar todas as ocorrências em registro próprio, indicando dia, mês e ano, quando possível, bem como o nome dos empregados da Contratada
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário para regularizar as falhas observadas, submetendo à Administração, em tempo hábil, o que
ultrapassar sua atribuição, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
Parágrafo terceiro. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

Cláusula Décima Primeira — Sanções Administrativas

Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e Resolução nº 42/2019 - TJRR/Pleno, ficará impedida de licitar e contratar no âmbito do Estado de Roraima, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais cíveis ou criminais, a Contratada que:

1. Apresentar documentação falsa;
2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
3. Não mantiver a proposta;
4. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
5. Comportar-se de modo inidôneo; ou
6. Cometer fraude fiscal.

Parágrafo primeiro. Para fins do disposto na alínea “e” do item anterior, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 89 a 98, da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.
Parágrafo segundo. O não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale
transporte, auxílio alimentação, horas extras, deslocamentos, caracterizará a falha na execução contratual prevista na alínea "d" do caput.
Parágrafo terceiro. As multas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão calculadas na forma abaixo estabelecida:

1. Multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada no percentual de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item ou do serviço em
mora, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. Multa de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, incidente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, sobre o valor do
item ou do serviço em atraso, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na alínea "a", limitado em até 60 (sessenta) dias;

3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao item ou aos serviços, desde que caracterizada a inexecução parcial; e
4. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da respectiva ordem de serviço, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

Parágrafo quarto. Estará sujeita à apuração de responsabilidade por falha contratual, quando da aplicação dos critérios de averiguação da qualidade dos serviços,
por meio do Instrumento de Medição de Resultados - IMR constante do Anexo III - A - Instrumento de Medição de Resultados (IMR), do Termo de Referência n.
°  99/2020 (0909560), a CONTRATADA se enquadrar nas seguintes faixas de ajuste:

Faixa de Enquadramento conforme IMR - Instrumento de Medição de Resultados
COMARCA DE BOA VISTA Acima de 90 pontos
COMARCAS DO INTERIOR Acima de 38 Pontos

 
Parágrafo quinto. A Contratada poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, em casos de falhas na execução do
objeto que não acarretarem prejuízos significativos ao TJRR.
Parágrafo sexto. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula Nona, parágrafo décimo primeiro acarretará a
aplicação de multa de 0,07 (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o máximo de 2% (dois por cento).
Parágrafo sétimo. A não apresentação da documentação inicial solicitada no subitem 9.1 bbb do Termo de Referência n.º 99/2020, bem como a não apresentação
dos documentos previstos no subitem 10.4.2 do TR n.º 99/2020, quando solicitado, acarretará a aplicação de multa de 0,1% do "Valor devido pela prestação dos
serviços" no mês de referência.
Parágrafo oitavo. A inobservância do prazo fixado para entrega da documentação necessária para abertura da conta-depósito vinculada e assinatura do termo
específico do banco oficial, conforme previsto no subitem 7.3 do Termo de Referência n.º 99/2020 acarretará a aplicação de multa de 0,05 (cinco centésimos por
cento) do valor total do contrato, por dia de atraso. 
Parágrafo nono. As multas previstas neste instrumento, que são independentes e acumuláveis, poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, que não poderão ser superiores ao valor contratado.
Parágrafo décimo. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo décimo primeiro. A aplicação das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.º 418/2004.
Parágrafo décimo segundo. Em todo caso deverá ser observado o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
Parágrafo décimo terceiro. Toda penalidade aplicada será registrada no SICAF e no cadastro de fornecedores do TJRR.

Cláusula Décima Segunda — Rescisão

A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de rescisão provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, o TJRR poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
Parágrafo primeiro. Este Contrato poderá ser rescindido, assegurada a concessão de contraditório e ampla defesa, se a CONTRATADA:

1. descumprir qualquer condição deste Instrumento, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado junto ao TJRR e impeditivo da
execução deste Ajuste, nos termos do artigo 77 da Lei nº 8666/93;

2. ceder ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações ajustadas;
3. nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93, com as consequências indicadas no artigo 80 da mesma Lei, sem prejuízo das aplicações previstas no

Termo de Referência, anexo do Edital;
4. descumprir as obrigações trabalhistas ou não manter as condições de habilitação, sem prejuízo das demais sanções;
5. atrasar a entrega da garantia, superior a 25 (vinte e cinco) dias.



Parágrafo segundo. A Administração poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa de corrigir a situação.
Parágrafo terceiro. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a
instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o TJRR adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.
Parágrafo quarto. Em razão de interesse público devidamente justificado nos autos, o TJRR poderá rescindir o presente Contrato, sem ônus, antes do término de
sua vigência, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 dias.
Parágrafo quinto. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:

1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3. indenizações e multas porventura incidentes.

Cláusula Décima Terceira — Vedações

É vedado à CONTRATADA:

1. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
2. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Cláusula Décima Quarta — Alterações

Parágrafo primeiro.  Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do art. 3º da Resolução n.º 07 do
Conselho Nacional de Justiça.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo terceiro. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

 
Cláusula Décima Quinta — Alteração Subjetiva

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

 
 

Cláusula Décima Sexta — Da Conta Vinculada

Na forma do art. 1º da Resolução CNJ nº 169 de 31 de janeiro de 2013, os pagamentos a serem efetuados em favor da Contratada estarão sujeitos a retenção das
provisões de encargos trabalhistas relativos a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos
encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI/SESC/SENAI/SENAC/ INCRA/ SALÁRIO EDUCAÇÃO/ FGTS/ RAT+FAT/SEBRAE etc) sobre férias, 1/3
constitucional e 13º salário.
Parágrafo primeiro. Os percentuais a serem aplicados para os descontos nas faturas e depósitos na conta corrente vinculada obedecerão ao seguinte, conforme
Anexo Único da Portaria GP n° 342/2014 deste Tribunal:

(*) A incidência recai sobre as verbas de 13º salário, férias e 1/3 constitucional, variando de acordo com o RAT Ajustado da empresa.
(**) Caso o contrato firmado entre a empresa e o banco oficial tenha previsão de desconto da taxa de abertura e manutenção diretamente na conta-corrente vinculada, esse valor
deverá ser retido da fatura e devolvido à conta vinculada, nos termos do inciso VIII do artigo 17 da Resolução CNJ nº 169/2013.

 

Parágrafo segundo. As retenções de que trata o caput serão depositadas em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, aberta no nome da
Contratada e por contrato, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do TJRR.
Parágrafo terceiro. Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada deverá ser suportada na taxa de administração constante na
proposta comercial da empresa.
Parágrafo quarto. Os saldos da conta-depósito vinculada serão remunerados diariamente pelo índice da poupança ou outro definido em termo de cooperação
firmado entre o TJRR e o Banco Público Oficial, sempre escolhido o de melhor rentabilidade.
Parágrafo quinto. A empresa Contratada poderá solicitar autorização do TJRR para:
I) Resgatar da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, os valores despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias que
estejam contempladas nas retenções indicadas no caput, desde que comprovado, documentalmente, tratar-se dos empregados alocados nas dependências do TJRR,
indicando a data de admissão na empresa e o início das atividades nesta Corte, apresentando ainda:
a). No caso de fato ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho do empregado: comprovante de férias (aviso e recibo) e folha de pagamento de 13º salário,
com o respectivo comprovante de depósito em conta-corrente;
b). No caso de rescisão do contrato de trabalho do empregado: termo de rescisão de contrato de trabalho (TRCT) devidamente homologado pelo sindicato e com a
comprovação de depósito em conta-corrente, observado o disposto no art. 477 da CLT, bem como a Portaria nº 1.057/2012, do Ministério do Trabalho e Emprego,
e comprovante dos depósitos do INSS e do FGTS, este último acompanhado do comprovante de pagamento da respectiva multa;



c). No caso de rescisão entre o TJRR e a Contratada, sem dispensa dos empregados: declaração contendo informação de que estes continuarão prestando serviços
à empresa e comprovante de regularidade de depósito do INSS e do FGTS.
II) Movimentar os recursos da conta depósito vinculada - bloqueada para movimentação, diretamente para a conta corrente dos empregados, exclusivamente para
as verbas trabalhistas contempladas nas rubricas do caput, desde que comprove, documentalmente, tratar-se de empregados alocados nas dependências do
Tribunal e apresente:
a). No caso de fato ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho do empregado: aviso de férias e/ou espelho da folha de pagamento do 13º salário. No caso
de rescisão do contrato de trabalho do empregado: Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) e guia de recolhimento com o valor do FGTS e sua
respectiva multa;
b). No caso de rescisão contratual entre o TJRR e a Contratada, sem dispensa dos empregados: declaração contendo informação de que estes continuarão
prestando serviços à empresa e comprovante de regularidade de depósitos do INSS e do FGTS.
Parágrafo sexto. Nas hipóteses do item II do parágrafo quinto, a Contratada deverá apresentar o comprovante de quitação das verbas trabalhistas (recibo de
férias, 1/3 constitucional, 13º salário e TRCT homologado, quando for o caso), no prazo máximo de dez dias, contados da data do pagamento ou da homologação
pelo sindicato, observado o disposto na Portaria MTE nº 1.057/2012.
Parágrafo sétimo. O pedido da Contratada deverá conter, além das documentações citadas parágrafo quinto, planilha detalhada com os valores a serem
resgatados ou movimentados da conta depósito vinculada, nas proporções que forem retidas para cada empregado durante a vigência do contrato.
Parágrafo oitavo. No caso de rescisão ou encerramento da vigência do contrato administrativo sem dispensa dos empregados dos quadros de pessoal da
contratada, o resgate ou a movimentação serão feitos à medida que ocorrerem os fatos geradores das rubricas contingenciadas dos empregados que efetivamente
prestaram serviços nas dependências do Tribunal, observada a proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços por
força contratual.
Parágrafo nono. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação, será liberado à empresa no
momento do encerramento da vigência ou rescisão do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a
comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, nos termos da Resolução CNJ nº 301/2019, que altera
que altera o §4º, do artigo 14, da Resolução CNJ n. 169/2013.

Cláusula Décima Sétima — Das Disposições Finais 

Este instrumento será publicado nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo primeiro. O foro da Comarca de Boa Vista é competente para dirimir qualquer questão derivada deste Contrato.
Parágrafo segundo. Da aplicação das penalidades definidas na Cláusula Décima Primeira, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação.
Parágrafo terceiro. O recurso deverá ser dirigido à Secretaria de Gestão Administrativa - SGA, a qual instruirá o feito, podendo reconsiderar sua Decisão e
submeter à Secretaria Geral.
Parágrafo quarto. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Geral, sendo aplicáveis os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e por estarem de acordo, os representantes das partes assinam este instrumento eletronicamente.
 

 
Tainah Westin de Camargo Mota

Secretária-Geral/TJRR
 
 
 

xxxxxxxxx
Representante da contratada

 
 

ANEXO I
 

 Declaração
 

Nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016, DECLARO
não ter no quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta
ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
 
 

__________________________________________
Local e data

 
 

___________________________________
Assinatura do Representante Legal

 
 
 

ANEXO II
 

Modelo de Declaração de Preposto
 

A (NOME DA EMPRESA), sediada na ______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________ e filial
domiciliada na (endereço de Boa Vista) _______________________________________________________, devidamente representada pelo senhor (a)
_________________________________, (nacionalidade) _____, (cargo)_________, devidamente inscrito (a) no CPF n.º __________, DECLARO que, por meio
da presente, nomeamos na qualidade de preposto (s):
 
Nome do Preposto, nacionalidade, cargo na empresa, devidamente inscrito no CPF n.º___, RG n.º _____, escolaridade, contato telefônico, e-mail para tratar de
___________;
 
Esta empresa se compromete a manter o(s) preposto (s) durante o prazo de vigência do Contrato nº _____/_____, sendo que quaisquer alterações serão
comunicadas antecipadamente ao contratante.



 
(OBS.: A empresa poderá nomear mais de 01 (um) preposto, para tratativas de assuntos relacionados à execução (operacional), bem como para sanar demandas
das demais áreas como faturamento, conta vinculada, prorrogação, questões trabalhistas, previdenciárias, por exemplo. Do contrário, deverá declarar no
documento os poderes delegados a apenas um preposto indicado que deverá manter constante contato com a fiscalização.)

 

Documento assinado eletronicamente por KLISSIA MICHELLE MELO OLIVEIRA, Subsecretário, em 27/11/2020, às 11:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0907916 e o código CRC
D18C21D3.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FRANCINEIA DE SOUSA E SILVA, Subsecretário, em 22/12/2020, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0927043 e o código CRC 2925C5A2.
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo ADMINISTRATIVO n.º 0006906-51.2020.8.23.8000
Assunto: Homologação – Pregão Eletrônico n.º 49/2020 - serviço de copeiragem e garçonagem

 
 
1. Após a realização do Pregão Eletrônico n.º 49/2020, cujo objeto é a formação de

Sistema de Registro de Preços para eventual contratação do serviço de Copeiragem e Garçonagem para
atender demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (Ep. 0909560), vieram os autos para
deliberação acerca dos Recursos interpostos pela empresa OFFICE COMERCIO E SERVICOS
EIRELI (Ep.0942696 e 0946638) contra decisão do pregoeiro que declarou vencedora do certame a
empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS (Ep. 0941588), bem como homologação da licitação.

2. A recorrente alega que a solução ofertada "NÃO ATENDE  o previsto em edital, na
documentação de habilitação e em sua proposta comercial, erros insanáveis em suas planilhas, não cotou
VA previsto CCT, valor de Uniformes Duvidosos (...), Ep. 094269".

3. Após análise das alegações e manifestação do Integrante Administrativo, contida no
Ep. 0948232, o Pregoeiro concluiu que a proposta vencedora obedece aos requisitos do Edital.

4. O Núcleo Jurídico Administrativo, ao analisar o feito, emitiu o PARECER
SG/NUJAD N.º 52/2021 (Ep. 0954012), sugerindo o não conhecimento do Recurso, tendo em vista que:

"26.  ... visto que, quanto ao auxilio alimentação, no cabeçalho do
anexo IX (memória de cálculo)  do Termo de Referência (anexo I do
edital) consta a seguinte redação "Para fins de composição da Planilha
de Custos do Posto de Garçonagem e Copeiragem, levando-se em
consideração que não há convenção coletiva de trabalho vigente nesta
presente data 24/11/2020 sobre o referido posto de serviço, optou-se por
extrair o valor do piso salarial da última convenção coletiva registrada
no estado de Roraima, Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017, tendo
sido protocolada sob o nº MR024546/2017. Importante frisar que a
mencionada convenção coletiva de trabalho foi utilizada somente para
fixação do piso salarial." Além disso a questão do vale alimentação, foi
objeto de pedido de esclarecimentos (EP. 0932412), e foi respondido o
seguinte: "Como não há obrigação legal e convenção coletiva de
trabalho vigente sobre os postos de serviços do presente objeto,
entendemos pela não obrigatoriedade de fixar a exigência de auxílio
alimentação neste objeto. Devendo as licitantes incluírem ou não os
benefícios conforme seus acordos coletivos com seus empregados." 
36.  apreciar o recurso ingressado pela empresa OFFICE COMERCIO E
SERVICOS EIRELI (0946638), (com a sugestão de deliberação pela
negativa de provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida do
Pregoeiro (0941588) que declarou vencedora a licitante Moriah
Empreendimentos LTDA, com amparo no subitem 13.16 do Edital, e art.
4º, XV, da Lei nº 10.520/02, a qual foi mantida no evento 0948121, por
não assistir razão à Recorrente.

5. Desse modo, noto que não houve qualquer afronta ao Edital do Certame, uma vez que
a licitante vencedora ofertou soluções que atendem as especificações mínimas exigidas no instrumento
convocatório.

6. Diante do exposto, decido:
a) No que se refere à peça recursal, nego-lhe provimento para manter a decisão

contida ao Ep. 0941588, por compartilhar do entendimento do Pregoeiro (Ep. 0948121) e do NUJAD,



exarado no Parecer Jurídico SG/NUJAD n.º52/2021 (Ep. 0954012), os quais adoto como razão de decidir.
b) Por consequência, considerando o atendimento dos requisitos legais e editalícios, com

fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 4º, inciso III, da Portaria TJRR nº 1.055/17,
posto que processado em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, a Lei Complementar n.º 123/06, as
Resoluções TJRR nº 026/06 e 08/15 e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista da
previsão contida no item 16 do Edital, homologo o processo licitatório realizado na modalidade Pregão
Eletrônico, registrado sob o nº 49/2020, em conformidade com o julgamento efetuado pelo Pregoeiro, que
declarou vencedora do certame a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor total de R$
769.999,56 (setecentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis
centavos), conforme proposta final.

7. À Assessoria Técnica para providenciar notificação da empresa recorrente acerca do
teor desta Decisão, especialmente quanto ao não provimento do recurso, e a homologação no respectivo
site de licitações. Abra-se prazo para cadastro de reserva.

8. Publique-se e certifique-se.
9. Após, à Secretaria de Gestão Administrativa para formalização da Ata de Registro

de Preços, publicação do resultado da licitação e demais providências necessárias.
 

Felipe Diogo Jácome Queiroz
Secretário-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DIOGO JÁCOME QUEIROZ, Secretário
Geral, em 05/03/2021, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência
- TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 0957604 e o código CRC F9DED11E.
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