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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2016-DSERVIÇOS


1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua, de COPEIRAGEM com fornecimento de materiais necessários à perfeita execução dos serviços nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e seus anexos.
1.2. A prestação de serviços de que trata este Termo de Referência não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Motivação
2.1.1. Tendo em vista o término da vigência do Contrato nº 008/2012 em 21/02/2017, cujo prazo coincide com o tempo limite para prorrogação que são de 60(sessenta) meses,  conforme dispõe o artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993,  faz-se necessária à realização de nova licitação para continuidade dos serviços prestados.
2.1.2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui em seu quadro de pessoal o cargo descrito no presente Termo de Referência, por não compreender atividade ligada diretamente à atividade-fim. 
2.1.3. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico do TJ/MT, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.
2.1.4. Os serviços a serem contratados se enquadram como serviços continuados, pois a sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração, e sua contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro. 
2.2. Objetivo a ser alcançado
2.2.1 Espera-se como resultado da contratação a garantia de qualidade e de presteza na execução do serviço, além do atendimento aos eventos desenvolvidos no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com serviços correlatos à copeiragem descritos no item 4 deste Termo de Referência.

2.3. Benefícios Resultantes
2.3.1. A contratação de apoio administrativo na área de copeiragem se justifica pela necessidade de atender, rotineiramente todas as copas que abastecem o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
2.3.2. A copeira é responsável por todo o serviço de copa, incluindo a preparação de cafés e chás, cuidar da limpeza dos objetos utilizados, garantindo um bom funcionamento da cozinha, inclusive servir com educação e cortesia os clientes.

3. LOCAIS E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão prestados na Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e seus anexos. 
3.2. Os serviços devem ser executados pela CONTRATADA, de acordo com o horário de funcionamento da unidade judiciária, sendo respeitada a jornada de trabalho da categoria.
3.3. Os horários de trabalho serão definidos pelo Fiscal do Contrato e/ou pela Chefia de Divisão de Serviços quando do preenchimento dos postos de trabalho pela CONTRATADA, observando-se sempre o limite de carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 8 horas diárias durante a semana e 4 horas aos sábados para copeiras de modo a não alterar o valor máximo mensal contratado e de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria e Consolidação das Normas Trabalhistas.
3.4. Respeitado o objeto contratual e a carga horária da categoria, os horários originalmente definidos poderão ser alterados a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, de acordo com suas necessidades e conveniência, inclusive para atender demandas aos sábados, domingos e feriados, em caso de eventos programados pelo Tribunal de Justiça/MT, observando-se as regras da legislação trabalhista quanto à jornada diária máxima permitida e ao intervalo intrajornada.
3.4.1. Os eventos realizados fora do Tribunal de Justiça/MT e dos seus anexos, o preparo do café deverá ser na copa geral do Tribunal de Justiça, bem como, transportados por um servidor responsável pela Divisão de Serviços e o motorista designado para o local do evento.
3.4.2. A jornada de trabalho diária poderá ser estendida, inclusive nos fins de semana e feriados, dentro dos limites estipulados pela legislação, com a realização de serviços em horas suplementares às inicialmente contratadas, mediante prévia autorização da CONTRATANTE, com consequente compensação de horas (banco de horas), a fim de equilibrar o excesso de horas realizadas em um dia pela correspondente redução em outro.
3.4.2.1. O excesso de horas trabalhadas será compensado dentro do mesmo mês de referência ou, quando da impossibilidade, dentro do mês subsequente, de modo a possibilitar o controle individual do saldo do banco de horas, bem como o acesso e acompanhamento do saldo por parte do empregado.
3.4.2.2. A extensão da jornada de trabalho deverá ser justificada pelo Fiscal do Contrato, identificando o posto, horário e períodos de realização e de compensação das horas excedidas.
3.5. Os postos de trabalho serão preenchidos de acordo com as necessidades do CONTRATANTE e mediante requisição à CONTRATADA formalizada através do Fiscal e/ou Chefe de Divisão de Serviços com anuência do Diretor(a) do Departamento de Manutenção, Serviços e Transporte.
3.6. Na ocorrência de ponto facultativo adotado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, caberá ao CONTRATANTE definir a conveniência da prestação do serviço pela CONTRATADA, devendo ser comunicado com prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas. 
3.7.  Nos feriados nacionais, estaduais, municipais e próprios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ou quando ocorrer suspensão do expediente forense pelo CONTRATANTE de forma a inviabilizar a prestação do serviço pela CONTRATADA, 
3.8. Na quarta-feira de cinzas e nos recessos forenses poderá haver redução do horário de funcionamento dos postos de trabalho, sendo que não haverá compensação/glosa das horas a favor da CONTRATANTE.
3.9. Os postos de trabalho poderão ser requisitados para trabalhar nos dias considerados feriados forenses, ponto facultativo para o servidor público ou recesso forense, fixados na portaria que estabelece o calendário forense do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
3.9.1. - Caso haja funcionamento dos postos de trabalho nos dias especificados no item 3.9, o CONTRATANTE não efetuará pagamento adicional correspondente a esses dias, nem promoverá alteração do quantitativo de hora normal, uma vez que as horas desses dias já foram consideradas no cálculo do valor final da hora constante neste termo.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS
4.1. Prestação de Serviço de COPEIRAGEM:
4.1.1. Quantidade de postos: 14(quatorze) postos.
4.2. Preparo e distribuição de água, chá, café e demais bebidas manipuladas na copa;
4.3. Organização e preparo de bandejas, pratos e mesas; distribuição e recolhimento de garrafas térmicas em todas as salas e copas dos Gabinetes e Departamentos do Tribunal de Justiça, do Anexo Desembargador Antonio de Arruda, da Escola dos Servidores e da Escola da Magistratura, durante o horário de expediente, no horário determinado pelo Fiscal do Contrato;
4.4. Lavagem e higienização dos equipamentos e dependências das copas mantendo-os limpos e higienizados;
4.5. Limpeza dos eletrodomésticos da copa, pelo menos uma vez por semana, de preferência aos sábados.
4.6. Dos serviços diários de copa:
a) Fazer o café, duas vezes por dia (manhã e tarde), e disponibilizá-lo, em garrafas térmicas, nos devidos setores, ou na forma adotada pelo Fiscal do Contrato;
b) Lavar e higienizar os balcões, fogão, piso da copa, bancadas, pia, as garrafas térmicas, talheres, vasilhames, copos, xícaras e demais utensílios de cozinha, polindo aqueles que permitem, mediante utilização de produtos adequados, de forma a assegurar a conservação e o bom aspecto dos mesmos;
c) Zelar pela boa organização da copa, mantendo-a sempre limpa, higiênica e em ordem, assim como os utensílios guardados, sempre limpos e higienizados;
d) Zelar para que o material e o equipamento da cozinha estejam sempre em perfeitas condições de utilização, funcionamento, higiene e segurança;
e) Controlar o material existente, mantendo sempre o nível adequado de estoque e evitando desperdícios;
e) Executar demais tarefas necessárias à boa organização e higiene da copa;
f) Lavar os panos de chão utilizados na copa em baldes separados e com o auxílio de luvas, sendo que a água de lavagem deverá ser despejada no ralo;
g) Utilizar o pano de secagem de mãos exclusivamente para esta finalidade, sendo o mesmo lavado no mínimo duas vezes ao dia na própria copa com sabão apropriado.
4.7. A CONTRATADA deverá colocar à disposição do CONTRATANTE os materiais constantes do Anexo II, bem como outros materiais necessários para viabilizar a execução dos serviços, que deverão estar em perfeitas condições de uso com qualidade adequada, sujeitando-se à substituição solicitada pelo CONTRATANTE.
4.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais necessários à execução do contrato, em conformidade com a planilha constante do Anexo II deste Termo de Referência.
4.9. Os materiais a serem fornecidos pela empresa CONTRATADA deverão seguir as condições específicas de fornecimento:
a) designação genérica atribuída aos saneantes e domissanitários e demais materiais de limpeza que, regra geral, é aplicada na execução dos serviços e sofrem perda de suas propriedades, isto é, não são passíveis de reutilização, ou tendo vida útil limitada, e, por isso, devendo ser repostos frequentemente pela CONTRATADA.
4.10. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar todos os materiais de consumo destinados à limpeza, à conservação e à manutenção das copas, tomando-se por parâmetro os quantitativos constantes na planilha do Anexo II.
4.10.1. Os materiais deverão ser entregues ao encarregado da copeiragem juntamente com o Fiscal do Contrato ou a quem ele delegar, devidamente discriminados em formulário próprio, sendo uma cópia entregue ao Fiscal do Contrato para averiguação e controle das obrigações contratuais. 
4.10.2. O rol de especificações de materiais de limpeza listados na planilha do Anexo II é apenas exemplificativo, podendo ser exigidos outros materiais constantes nele, em razão de necessidade e de adequação para realização dos serviços, para que estes atendam a contento à demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
4.10.3. Os MATERIAIS de copeiragem, mencionados no Anexo II apresentam os quantitativos a serem empregados MENSALMENTE, porém, tratam-se tão somente de uma estimativa, podendo sofrer alterações, inclusive para mais, a critério do TJMT e de acordo com a necessidade do serviço.
4.10.4. Os materiais e os produtos para atender a copeiragem deverão ser de primeira qualidade, previamente aprovados pela CONTRATANTE, devendo ser substituídos quando por esta for solicitado (sem nenhum ônus para CONTRATANTE), e devem ser mantidos em suficiente estoque de reabastecimento, de forma a evitar a lentidão, o atraso ou a paralisação dos serviços.
4.10.5. Quando solicitado pela Contratante, a reposição/substituição deverá ser providenciada em, no máximo, 48(quarenta e oito) horas, contadas do pedido.
4.10.6. Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato, obrigatoriamente, amostras dos produtos utilizados nos serviços de copeiragem.
4.11. Para melhor esclarecimento segue a definição de Saneantes e Domissanitários: são substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo:
a) Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes;
b) Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico;
c) São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.

5. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS MÍNIMAS:
5.1. A empresa deverá cumprir com os artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666/93, bem como:
5.1.1. Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado da(s) última(s) alteração(ções) referente(s) ao objeto e à administração da empresa ou a última alteração consolidada;
5.1.2. Registro comercial em caso de empresa individual;
5.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
5.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
5.1.5. Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação;
5.1.6. Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública, devendo apresentar prova de regularidade com os seguintes Órgãos: Secretaria da Receita Federal (SRF), com a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN); com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; e com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
5.1.7. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
5.1.8. Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
5.1.9. Não estar sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas, e não ser controladora, coligada ou subsidiária entre si;
5.1.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa;
5.1.11. Declarar, no momento da celebração do contrato, que está plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assumir o compromisso de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas no certame;
5.1.12. Comprovação de qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93), por meio de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
5.1.13. Comprovação de capacitação Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93), demonstrando por meio de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado serviços de características semelhantes aos descrito neste Termo de Referência.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.
6.2. Receber provisória e definitivamente o objeto nas formas definidas, atestando as faturas.
6.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido neste Termo de Referência.
6.4. Coordenar a execução dos serviços deste termo, com vistas à sua fiel execução, com amplos poderes para recusá-los ou sustá-los, desde que não estejam de acordo com os termos estabelecidos.
6.5. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de irregularidades na prestação dos serviços.
6.6. Fornecer à CONTRATADA as informações e demais elementos pertinentes à execução do presente termo.
6.7. A CONTRATANTE deverá observar práticas de sustentabilidade, durante a execução contratual, consoante às disposições contidas no artigo 16, inciso V da Resolução nº 201/CNJ, de 03.03.2015, quando couber ao objeto.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.
7.2. Conservar e manipular com zelo qualquer material ou equipamento que foi disponibilizado pelo CONTRATANTE para a execução do serviço, obrigando-se a reparar ou substituir, em caso de serem danificados ou extraviados. 
7.2.1. Caso essas providências não sejam tomadas em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, o Tribunal de Justiça/MT reserva-se ao direito de providenciar a reparação ou substituição que se fizer necessária, ressarcindo-se das despesas decorrentes, mediante desconto nos pagamentos devidos à CONTRATADA.
7.3. Designar, por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto (s) que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato.
7.4. Disponibilizar empregados qualificados no quantitativo disposto no item 4, devidamente uniformizados e portando crachá.
7.5. Cumprir as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, em especial as normas regulamentadoras atualizadas do Ministério do Trabalho, com apresentação de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional específicos para o meio ambiente do trabalho nas dependências do CONTRATANTE;
7.5.1. Apresentar os documentos que embasam o PPRA e o PCMSO, previsto nas Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, específicos para os riscos ambientais do trabalho do CONTRATANTE, no prazo de 30(trinta) dias após a assinatura do contrato.
7.5.2. Apresentar anualmente, ao Fiscal do Contrato, os documentos citados no item 7.5.1 para o devido controle e fiscalização quanto ao cumprimento das referidas normas regulamentares.
7.6. Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, conforme previsto na Portaria MTB Nº 3.214, de 08 de junho de 1978, diligenciando, em especial, para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletivo (EPC), na forma regulada pela NR-06, do Ministério do Trabalho, caso necessário, ficando a cargo da CONTRATADA e às suas expensas o fornecimento desses equipamentos, caso seja solicitado pelo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da categoria.
7.7. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados. 
7.8. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do CONTRATANTE.
7.9. Atender de imediato as solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços.
7.10.  Apresentar ao Gestor do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após início da prestação dos serviços, e sempre que solicitado no decorrer da licitação, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão:
a)	Cópia das CTPS em que constem os devidos registros dos empregados para o cargo de copeira(o) e com o salário normativo em conformidade com o Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo;
b)	Atestado de Antecedentes Criminais de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do Tribunal de Justiça/MT.
c)	Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços;
d)	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;
7.11. A CONTRATADA deverá emitir e apresentar as guias para recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN juntamente com a Nota Fiscal, referentes aos serviços terceirizados, até cinco dias úteis antes do vencimento, mediante Protocolo Geral do Tribunal de Justiça à Coordenadoria Administrativa, para a CONTRATANTE efetuar o recolhimento.
7.12. Enviar mensalmente ao Tribunal de Justiça/MT, até o 5º dia útil, cópia dos seguintes documentos, que devem acompanhar a Nota Fiscal original do mês de referência:
a)	Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com relação à folha de pagamento do mês de referência;
b)	GPS, inclusive do 13º salário, relativo ao mês de referência;
c)	Resumo da Folha de Pagamento dos empregados relativa ao mês anterior;
d)	Contracheques, inclusive o(s) contracheque(s) do 13º salário;
e)	Comprovante de entrega/pagamento dos Vales-transportes do mês corrente;
f)	Comprovante de entrega/pagamento dos Vales-refeições do mês corrente;
g)	TRCT com homologação;
h)	Aviso Prévio/Pedido de dispensa;
i)	Cópia dos cartões ou livro-ponto;
j)	Outros que venham a ser solicitados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
7.12.1 - Os documentos listados no acima deverão comprovar a quitação das obrigações legais do mês de referência, qual seja o mês a que a Nota Fiscal se referir.
7.13. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA aperfeiçoar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE.
7.14. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem a presente contratação, em consonância com o artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93.
7.15. Permitir ao Tribunal de Justiça/MT o acesso diário ao controle de frequência.
7.16. Não subcontratar outra empresa para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
7.17. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Tribunal de Justiça/MT ou de terceiros, que vier a tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato.
7.18. Proibir que seus empregados executem quaisquer outras atividades durante o horário em que estiver prestando o serviço.
7.19. Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração.
7.20. Implantar dentro de 05 (cinco) dias, após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão de obra CONTRATADA nos horários fixados, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite de executar o serviço, conforme estabelecido.
7.21. Fornecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após início da prestação do serviço, uniformes para os seus empregados, na forma e especificação estabelecidas nos itens 7.25.
7.22. Não será admitida, em hipótese alguma, a prestação de serviços que impliquem em horas extras e/ou adicionais noturnos.
7.23. Se for necessário, e a critério do CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente à CONTRATADA, podendo, neste caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida, qual seja, 30 (trinta) horas semanais.
7.24. A CONTRATADA deverá fornecer uniformes, de acordo com o descrito abaixo e modelo conforme Anexo III, bem como pelo que dispõe o respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho:
	Calças confeccionadas em tecido de algodão na cor preta;
	Camisas mangas 3/4, em tecido de algodão, na cor branca, com o logotipo da empresa prestadora de serviço, bordado na altura do tórax esquerdo;
	Sapato preto com solado antiderrapante, impermeável, facilmente lavável;

Meias em tecido de algodão na cor branca;
Avental em tecido de algodão na cor preta com viés branco com bolso frontal e centralizado na parte de baixo, medindo 15x15cm, com o logotipo da empresa prestadora de serviço, bordado na altura do tórax esquerdo;
	Touca de telinha com aba em tecido de algodão na cor branca;
	Crachá;
7.25. A cada 06 (seis) meses a CONTRATADA deverá entregar aos funcionários 02 (dois) uniformes completos. 
7.26. Os crachás deverão ser entregues, anualmente, na quantidade de 01 (um) e estarem identificados com o logotipo da empresa prestadora de serviço o nome completo do portador, CPF e foto.
7.27. Além dos uniformes descritos acima a CONTRATADA também deverá disponibilizar os equipamentos de segurança e os equipamentos de proteção individual (EPI), caso seja solicitado pelo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da categoria.
7.28. Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, inclusive quanto a eventuais mudanças posteriores, e, a pedido dele, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas.
7.29. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários mediante recibo (nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao Fiscal do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da entrega.
7.30. O custo dos uniformes não poderá ser repassado aos funcionários, salvo, comprovação de que o prestador concorreu para a perda ou dano do uniforme.
7.31. A CONTRATADA deverá instruir os funcionários para manter os uniformes sempre limpos, de acordo com a Resolução - RDC ANVISA nº 216/2004, caso contrário será advertida quanto o descumprimento da cláusula contratual.
7.32. A CONTRATADA deverá observar práticas de sustentabilidade, durante a execução contratual, consoante às disposições contidas no artigo 16, inciso V da Resolução nº 201/CNJ, de 03.03.2015, bem como:
I – Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
II – Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
III – Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.
7.33. Apresentar comprovantes de realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso, no prazo de 30 dias após a ocorrência;
7.34. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, quando solicitado, comprovante do cumprimento das obrigações trabalhistas, fundo de garantia e previdenciárias.
 
8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA
8.1. A empresa interessada deverá apresentar um atestado de capacidade técnica, contendo no mínimo 50% dos postos pretendidos conforme item 4, exclusivamente em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, neste último, com firma reconhecida em cartório que comprovem a prestação dos serviços compatíveis com o certame, em conformidade com o art. 30 da Lei nº 8.666/93 e da Instrução Normativa nº 02/2008-MPOG, em especial ao artigo 19, §5º.

9. DO PREPOSTO E SUAS ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS
9.1. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 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.
9.2.  O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da autorização de início do serviço, para firmar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à implantação do serviço.
9.3. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
9.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados, e ainda:
	Acompanhar, fiscalizar e orientar os funcionários quanto aos detalhes de higiene pessoal (barba, cabelo, unhas, adornos, maquiagem etc.) e utilização dos uniformes, de acordo com a Resolução - RDC ANVISA nº 216/2004;

Encaminhar, sempre que solicitado pelo Fiscal do CONTRATANTE, as informações referentes à prestação dos serviços, tais como: relatórios, cópias de livros, formulários, controles, ocorrências, cronograma e material referentes aos cursos realizados, dados atualizados das copeiras, coberturas, bem como as anotações individuais e outras informações necessárias ao cumprimento contratual;
Proceder às necessárias advertências e mesmo à devolução à CONTRATADA do profissional que não atender às recomendações, cometer atos de insubordinação ou indisciplina, desrespeitar os superiores, não acatar as ordens recebidas ou não cumprir com suas obrigações;
Fazer a conferência e o encaminhamento mensal das folhas de ponto;
Verificar, diariamente, se as unidades de trabalho estão ocupadas, de acordo com as orientações da fiscalização do CONTRATANTE;
Solucionar, imediatamente, os problemas de faltas, atrasos, dispensas médicas e outros;
Não permitir que os funcionários abandonem o serviço sem motivo plenamente justificado e sem a devida substituição;
	Exercer a supervisão e controle do pessoal, inclusive quanto ao cumprimento das atividades diárias, jornada de trabalho, utilização do crachá e uniforme, respondendo por todos os atos e fatos gerados ou provocados pelos empregados da CONTRATADA. Fica, ainda, claramente definido que os empregados disponibilizados para execução do contrato estarão subordinados hierarquicamente a este profissional.

10.  VIGÊNCIA 
10.1. O Contrato poderá vigorar por 12 (doze) meses, contado de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos na forma do art. 57 da Lei n. 8.666/93, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados, de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
a) A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;
b) Quando os serviços forem prestados regularmente;
c) O valor do contrato seja economicamente vantajoso para a Administração;
d) A contratada avalize a prorrogação com a manutenção do valor, por meio de manifestação.

11. FISCALIZAÇÃO
11.1. A fiscalização dos serviços de copeiragem será exercida pela servidora Sra. ELIZABETH MACHADO GOMES DE OLIVEIRA - matrícula 4391, e como fiscal substituto a servidora Sra. GLAUCIA REGINA DE SOUZA MORAIS – matrícula 9628;
11.2. A gestão dos contratos no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ficará a cargo do Departamento Administrativo - Divisão de Contratos;
11.3. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, por meio de seus funcionários, contudo, a Administração, através de seu fiscal do contrato e/ou Chefe da Divisão de Serviços Gerais, reserva-se no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços;
11.4.   Determinar ao preposto à imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, ao seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
11.5.  Examinar as documentações legais exigidas para comprovar a situação regular junto à CONTRATADA, bem como para verificar as habilidades ao desempenho da função designada;
11.6. Atestar a nota fiscal e vistar os demais documentos apresentados pela CONTRATADA;
11.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato serão submetidas à apreciação da autoridade competente do CONTRATANTE, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no ar. 67, da Lei 8.666/93.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 Pelas infrações decorrentes da contratação assumida com o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a empresa CONTRATADA estará sujeita, garantida a defesa prévia, às sanções previstas neste instrumento, na Lei nº 8.666/93, na Lei 10.520/02 e nas demais normas pertinentes.
12.2. Penalidade de advertência pelo não cumprimento de Cláusula Contratual, desde que não interfira no andamento normal do serviço ou sua conclusão e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este Órgão;
12.3. Caberá penalidade de MULTA nos seguintes percentuais e casos:
a) Ocorrendo atraso no início da execução dos serviços, do 1º ao 5º dia útil, multa no percentual de 0,6% por dia de atraso, até o máximo admitido de 3,0%, calculada sobre o valor anual do contrato;
b) Na hipótese de inexecução parcial da contratação, multa punitiva de 10%, calculada sobre o remanescente do valor anual do presente contrato;
c) Recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidos; sobre o valor adjudicado, multa de 10% sobre o valor anual do contrato;
12.4. Para efeito de aplicação de multas, serão atribuídos graus às respectivas infrações, de acordo com as discriminações feitas na tabela abaixo:
ITEM
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
PERCENTUAL
1
Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por ocorrência;
0,1% sobre o valor mensal do contrato
2
Recusar-se a executar serviço determinado, por serviço/dia.
0,2% ao dia, até o limite de 2%, sobre o valor mensal do contrato
3
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado/dia.
0,3% ao dia, até o limite de 3%, sobre o valor mensal do contrato
4
Retirar empregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do Contratante, por empregado/dia.
0,4% ao dia, até o limite de 4%, sobre o valor mensal do contrato
5
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por unidade de atendimento/ dia.
0,6% ao dia, até o limite de 6%, sobre o valor mensal do contrato
6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência.
1,0% sobre o valor mensal do contrato
7
Repassar, aos seus empregados, os custos dos uniformes, por empregado e por ocorrência. 
0,2% sobre o valor mensal do contrato
8
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por empregado/dia.
0,1% ao dia, até o limite de 1%, sobre o valor mensal do contrato
9
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente, por empregado e por dia.
0,1% ao dia, até o limite de 1%, sobre o valor mensal do contrato
10
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e do Contrato não previsto nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.
0,1% sobre o valor mensal do contrato
11
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.
0,2% sobre o valor mensal do contrato
12
Deixar de efetuar a reposição de empregados faltosos, por empregado/dia.
0,4% ao dia, até o limite de 4%, sobre o valor mensal do contrato.
13
Deixar de entregar/pagar os salários, auxílio-transporte e/ou auxílio-refeição nas datas avençadas, por ocorrência/dia.
0,4% ao dia, até o limite de 4%, sobre o valor mensal do contrato
14
Deixar de cumprir qualquer cláusula do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da Categoria envolvida na execução dos serviços, por ocorrência/dia.
0,4% ao dia, até o limite de 4%, sobre o valor mensal do contrato
15
Deixar de fornecer uniformes na periodicidade e quantidade estabelecida no Termo de Referência, por empregado/dia.
0,1% ao dia, até o limite de 1%, sobre o valor mensal do contrato

12.5.  Atingido os limites previstos no subitem 15.2.1, e na tabela do subitem 15.3 e a critério do CONTRATANTE, não será permitida a continuidade do contrato, ficando a CONTRATADA sujeita às penas de rescisão contratual e multa, e às demais cominações legais previstas.
12.6. A recusa injustificada em assinar o contrato equivale, nos termos da Lei 8.666/1993, à inexecução total da contratação, e penalidade de 20% sobre o total do contrato anual;
12.7. O contratado estará sujeito ainda às seguintes sanções administrativas: 
12.7.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
12.7.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Poder Judiciário;
12.7.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais, conforme o caso.  
12.7.4. Os valores das multas que porventura vierem a ser aplicadas serão deduzidos das importâncias devidas à CONTRATADA.
12.7.5.  A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do CONTRATANTE, na forma da lei.

13. DA VISTORIA
13.1. A fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor adequação destas ao serviço, as empresas interessadas em participar da licitação poderão fazer vistoria no local onde serão executados os serviços, por intermédio de representante legal da empresa, o qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade;
13.2. As empresas poderão examinar as áreas e tomar ciência das características e peculiaridades dos serviços, vedadas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes;
13.3. A realização da vistoria é FACULTATIVA, contudo, cientes os licitantes de que após a apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços, materiais, equipamentos ou mão-de-obra a serem empregadas e de dificuldades técnicas não previstas;
13.4. A vistoria, caso haja interesse do licitante, deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 10h às 16h, com o Chefe da Divisão de Serviços Gerais ou a quem ele delegar, pelo telefone: (65) 3617-3210/3066, devendo ser efetivada impreterivelmente em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública.
13.5. Após a vistoria, será firmado o termo de vistoria, que deverá ser entregue à Divisão de Serviços Gerais.
13.6 - Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência.

14. DO PAGAMENTO 
14.1.  O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso efetuará o pagamento mensalmente e a retenção e o depósito do montante das provisões de encargos trabalhistas relativas ao 13º salário, Férias e Abono de Férias, Impacto sobre férias e 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, glosada da fatura mensal da licitante, em conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação - aberta em nome da licitante, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do Tribunal de Justiça (Resolução nº 169/2013-CNJ);
14.2.  Os valores destes encargos trabalhistas deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa CONTRATADA.
14.3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso terá acesso aos saldos e extratos dos valores depositados na conta vinculada.
14.4. Todos os termos da Resolução 169/2013-CNJ deverão ser observados, tanto na licitação quanto na execução contratual.
14.5. As notas fiscais de serviço deverão ser emitidas no local da prestação dos serviços e o recolhimento do ISS para o município local.
14.6. O pagamento será efetuado mensalmente mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas todas as condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à CONTRATADA.
14.7. A agência e conta corrente deverão ser indicadas pela CONTRATADA na proposta de preços e em cada Nota Fiscal.
14.8. O pagamento da nota fiscal está condicionado após a conferência do Gestor do Contrato, com base nos atestados de execução de serviços emitido pelo Fiscal de Contrato.
14.9. Deverão acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos, dentro do prazo de validade:
	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
	Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
	Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio sede da adjudicatária;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista-CNDT;
	Relação nominal dos profissionais alocados nos postos de trabalho, bem como cópia da folha de pagamento do mês anterior à execução dos serviços e das guias de recolhimento de INSS e FGTS especificas, acompanhadas dos respectivos comprovantes do efetivo recolhimento;
	Comprovante de pagamento, do mês do adimplemento da obrigação, referente a auxilio-alimentação e auxilio-transporte dos profissionais alocados nos postos de trabalho;
	Resumo discriminado de faturamento, incluindo o quantitativo e o número de horas de executadas pelos postos de trabalhos;
	Demonstrativo de férias e licenças concedidas, indicando se houve ou não a substituição/ocupação do posto de trabalho, referente ao mês de prestação dos serviços;
Planilha de cálculo do valor a ser deduzida na nota fiscal pela não ocupação dos postos de trabalho em caso de falta e posto vago.
14.10. Após a confirmação da ocorrência trabalhista mencionada no subitem 13.1 e a conferência dos cálculos, o CONTRATANTE expedirá a autorização do banco público oficial, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação e aceitação dos documentos comprobatórios pela CONTRATADA.

15. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
15.1. Demonstrado no Anexo I.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS 
16.1. O valor estimado para contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, de forma contínua, de COPEIRAGEM para atendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso é de R$521.561,04 (quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e quatro centavos), de acordo com parecer da assessoria CF Consultoria e Contabilidade às fls. 105/109-TJMT nos autos do Pregão Eletrônico nº 17/2017 – CIA 0150940-38.2016.

17. DA GARANTIA
17.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo essa optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
17.2. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;
d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.
17.3. Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do subitem anterior 17.2.
17.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, com correção monetária, em favor do Poder Judiciário de Mato Grosso.
17.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
17.6. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia, a serem depositados junto ao Banco do Brasil, com correção monetária, em favor do Poder Judiciário de Mato Grosso.
17.7. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das cláusulas contratuais.
17.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
17.9. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.
17.10. Na hipótese de prorrogação do Contrato nos termos do artigo 57 da Lei de Licitações e Contratos, a garantia deverá ser renovada, no mesmo prazo do item 18.1, sujeitando-se a multa estabelecida nos itens 18.5 e 18.6 em caso de descumprimento do prazo estabelecido.

18. DA REPACTUAÇÃO E CONTIGENCIAMENTO
18.1.	O reajuste de preços poderá ser utilizado na presente contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano da data limite para prestação da proposta constante do edital, em relação aos custos com insumos e materiais (exceto equipamentos) necessários à execução do serviço.
18.2. Os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção da categoria ou equivalente, acordo coletivo ou em decorrência de lei, desde que solicitado pela empresa e devidamente documentados, assim como de acordo com as diretrizes da Instrução Normativa nº 2/2008-MPOG.
18.3. Os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.
18.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, à anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.
18.5. Os reajustes serão precedidos obrigatoriamente de solicitação da contratada, acompanhada de memorial de cálculo e da apresentação da planilha de custos e formação de preços, conforme for à variação de custos objeto do reajuste.
18.2. Por ocasião do pagamento, serão retidos os percentuais do montante mensal dos valores vinculados para contingenciamento dos encargos trabalhistas discriminados no art. 4º da Resolução 169/2013-CNJ e Instrução Normativa nº 003/2013 – Coordenadoria Administrativa.

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
19.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta do Programa de Trabalho 2017:
Unidade Orçamentária: 03.101-TJMT - PAOE: 2007 
Medida: 4 – Manutenção de serviços terceirizados (locação de mão-de-obra)
Unidade Gestora: 2 – 2º Grau
Tarefa: 1 – Manter terceirização de serviço na 2ª Instância
Natureza da Despesa: 3.3.90.37.000
Fonte: 100

Cuiabá, 30 de março de 2017.


Glaucia Regina de Souza Morais
Fiscal Substituta
              				 


Katiuscia Mandu Brito
Chefe de Divisão de Serviços



Roberto Cyríaco da Silva
Diretor do Departamento de Manutenção,
Serviços e Transporte


ANEXO I

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
E FORMAÇÃO DE PREÇOS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Dados referentes à contratação)
A
Data da Análise
Da contratação
B
Município
Cuiabá - MT
C
Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
Convenção Coletiva de Trabalho 2016 (MT xxxxxxxxxxxx)
D
Número de meses de execução contratual
12 meses

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
TIPO DE SERVIÇO
UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE A CONTATAR
Copeiragem
Postos


DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
REFERENTE À MÃO-DE-OBRA
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
COPEIRAGEM
2
Salário normativo da categoria profissional
R$ XXXXX
3
Categoria Profissional (vinculada à execução contratural)
COPEIRA
4
Data Base da categoria (dia/mês/ano)
XX/XX/2016
Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
I
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
VALOR(R$)
A
Salário Base
R$ XXXXX
B
Gratificação por Assiduidade
R$ XXX
Total da Remuneração
R$ XXXX

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
II
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
VALOR(R$)
A
Transporte
R$ 
A.1
Desconto Transporte
-R$ 
B.2
Prêmio Cesta Básica
R$
C
Assistência Médica e Familiar
R$
D
Seguro de vida, invalidez e funeral 
R$
E
Exames Ocupacionais
R$ 0,00
F
Programa de Saúde Médico Ocupacional
R$ 0,00
Total
R$
Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
III
INSUMOS DIVERSOS
VALOR(R$)
A
Uniformes
R$
B
Materiais/Utensílios (consumo, duráveis e permanentes)
R$ 0,00
C
Equipamentos Contratante1
R$ 0,00
D
Outros (especificar)
R$ 0,00
Total 
R$
Nota: Valores Mensais por empregado
1 Valor referente aos custos da contratada com a manutenção de equipamentos de propriedade da contratante, que permanecerão sob a responsabilidade da contratada durante a vigência contratual

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO 4.1 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
4.1
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS
%
VALOR(R$)
A
INSS
20%
R$
B
SESI OU SESC
1,5%
R$
C
SENAI OU SENAC
1%
R$ 
D
INCRA
0,2%
R$
E
SALÁRIO EDUCAÇÃO
2,5%
R$
F
FGTS
8%
R$
G
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO
1,5%
R$
H
SEBRAE
0,6%
R$
Total
35%
R$
SUBMÓDULO 4.2 - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO
4.2
13º SALÁRIO
%
VALOR(R$)
A
13º SALÁRIO
9,09%
R$
B
ADICIONAL DE FÉRIAS
3,03%
R$
Subtotal
12,12%
R$
C
Inicidência do submódulo 4.1 sobre o 13º Salário
4,28%
R$
Total
16,40%
R$
SUBMÓDULO 4.3 - AFASTAMENTO MATERNIDADE
4.3
AFASTAMENTO MATERNIDADE
%
VALOR(R$)
A
AFASTAMENTO MATERNIDADE (IBGE)
0,08%
R$
B
Incidência do submódulo 4,1 sobre afastamento maternidade
0,03%
R$
Total
0,11%
R$
SUBMÓDULO 4.4 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
4.4
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
VALOR(R$)
A
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,42%
R$
B
Incidência do FGTS sem aviso prévio indenizado
0,03%
R$
C
Multa do FGTS e contribuições sociais sem aviso prévio indenizado
4,00%
R$
D
AVISO PRÉVIO TRABALHADO (não renovável em planilha segundo acórdão TCU 190/2007)
1,94%
R$
E
Incidência do submódulo 4.1 sem aviso prévio trabalhado
0,72%
R$
F
Multa do FGTS e contribuições sociais do aviso prévio trabalho
0,07788%
R$
Total
3,2047
R$

SUBMÓDULO 4.5 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.5
COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
%
VALOR(R$)
A
FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
9,09%
R$
B
AUSÊNCIA POR DOENÇA
1,66%
R$
C
LICENÇA PATERNIDADE
0,02%
R$
D
AUSÊNCIAS LEGAIS
0,82%
R$
E
AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO
0,032%
R$
Subtotal
11,62%
R$
F
Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
4,10%
R$
Total
15,72%
R$

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
IV
MÓDULO 4
VALOR(R$)
4.1
Encargos Previdenciário FGTS e outras contribuições
R$
4.2
13º (décimo terceiro) Salário
R$
4.3
Afastamento Maternidade
R$
4.4
Custo de Rescisão
R$
4.5
Custo de Reposição do Profissional Ausente
R$
Total
R$

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
V
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
%
VALOR(R$)
A
CUSTOS INDIRETOS (despesas administrativas)
1,03%
R$
B
LUCRO
1,50%
R$
C
TRIBUTOS(Sub total)
8,65%
-R$
C.1.1
PIS
0,65%
R$
C.1.2
COFINS
3,00%
R$
C.3.1
ISSQN
5,00%
R$
C.4
OUTROS TRIBUTOS (especificar)
0,00%
R$ 0,00
Total
28,48%
R$
Nota (1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

ANEXO II - B
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 
VALOR POR EMPREGADO
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
 (VALOR POR EMPREGADO)
VALOR(R$)
A
Módulo 1 - Composição da Remuneração
R$
B
Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
R$
C
Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
R$
D
Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas
R$
Subtotal (A+B+C+D)
R$
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
R$
Total por empregado até 12 meses de contrato
R$
TOTAL DO CONTRATO
Mensal
Anual

R$ 
R$ 
Nota: Total de 8 colaboradores



ANEXO II

PLANILHA DE MATERIAIS E INSUMOS 
DESTINADOS PARA 08(OITO) COPAS
ITEM
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
UNID.
QDE
MENSAL
1
Água Sanitária 
Litro
16
2
Álcool etílico hidratado (92,8 INPM – 96ºGL) (uso doméstico)
Litro
16
3
Detergente líquido biodegradável neutro para lavagem de louças em geral – frasco com 500 ml
Frasco
56
4
Escova para limpeza de garrafas, tipo multiuso, com cerdas em nylon e suporte de plástico.
Unidade
8
5
Palha de Aço Fina (pacote com oito unidades)
Pacote
30
6
Esponja dupla face (com 4 unidades)
Unidade
48
7
Limpa alumínio 500 ml
Unidade
56
8
Limpador Multiuso 500 ml
Peça
08
9
Pano branco de chão aproximado de 30x60 cm
Unidade
32
10
Pano de limpeza multiuso com furos com agente bacteriostático para limpeza de bancadas e pias (pacote com 5 unidades)
Unidade
16
11
Pano de prato em algodão
Unidade
32
12
Sabão em barra glicerinado 200g
Unidade
24
13
Saco descartável para lixo 100 litros preto reforçado (pacote com 5 unid)
Pacote
32
14
Sabão em pó 01 kg
Unidade
08
15
Sapólio cremoso de 300ml
Unidade
08
16
Suporte para sabão, detergente e esponja em material plástico – aprox. 3,5 x 25,4cm
Peça
08
17
Balde para limpeza 15 litros
Peça
08
18
Pá de Lixo Plástica 24x16,5x7 com Cabo Longo madeira revestida (80cm)
Peça
08
19
Rodo Duplo de Alumínio com 40cm, cabo de madeira plastificado
Peça
08
20
Vassoura de Pêlo Sintético 40cm e Cabo de 150cm
Peça
08
21
Vassoura de Nylon ou de piaçava com Cabo de 120cm
Peça
08
22
Coador de Café de pano de algodão extra grande profundidade 40cm x 28cm de largura
Peça
04
TJ/MT


Fls.________
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Tribunal de Justiça
MATO GROSSO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Infraestrutura
Departamento de Manutenção, Serviços e Transportes
Divisão de Serviços
Telefone: (65)3617-3210
e-mail: servicos.gerais@tjmt.jus.br

(CIA 0060512-10.2016.8.11.0000)
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ANEXO III

MODELO DO UNIFORME DE COPEIRA
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 ANEXO IV
 ESTIMATIVA DE PREÇOS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – UG2
 VALOR UNITÁRIO/ORÇAMENTO +  PREÇO PÚBLICO
I 5
II 6
VALOR GLOBAL PARECER
 CF CONSULTORIA E CONTABILIDADE


MÉDIA
PESQUISA DE MERCADO + PREÇO PÚBLICO
VALOR MENSAL ESTIMADO
VALOR APURADO NO PARECER
CF CONSULTORIA E CONTABILIDADE
VALOR MENSAL ESTIMADO

ITEM
DESCRIÇÃO
QTD DE POSTOS
REALIZA ¹
TRANS
AMERICA ²
BANCO DE PREÇOS – DELEGACIA RECEITA FEDERAL DE LIMEIRA/SP ³
CONTRATO Nº 08/2012 - TJMT
6º ADITIVO 4
Estimativa valor médio por posto
Valor médio x 14 postos
Estimativa valor médio por posto
Valor médio x 14 postos
Valor Mensal Estimado x 12 meses
1.1
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM
14
R$ 3.005,10
R$ 3.521,61
R$ 3.166,27
R$ 2.398,77
R$3.022,94
R$42.321,13
R$3.104,53
R$43.463,42
R$521.561,04


1. Realiza Prestadora de Serviços Terceirizados Ltda.
2. Transamérica Construções e Serviços Ltda.
3. Pesquisa Banco de Preços – Delegacia da Receita Federal de Limeira/SP
4. Preço Público – Contrato nº 08/2012-TJMT – 6º Termo de Aditamento 
5. Valores anteriormente apresentados conforme fls. 19 - autos Pregão Eletrônico nº 17/2017 – CIA 0150940-38.2016
6. Parecer – CF Consultoria e Assessoria (fls.105/109-TJMT – autos Pregão Eletrônico nº 17/2017 – CIA 0150940-38.2016)

