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Órgão Técnico

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO (SPATR)

Tipo de Processo

Licitação
Contratação nº 20200174

Referência
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas
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DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 0456/2019

Órgão Demandante:

SPATR - SECRETARIA DE PATRIMÔNIO

Demanda submetida ao Órgão Técnico por Cassio Murilo Rocha, em 15/10/2019.

DETALHAMENTO DA DEMANDA:
Agrupamento do objeto

Serviços de telefonia

Data desejada para o objeto

08/05/2020

Órgão Técnico

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO

DESCRIÇÃO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.

OBJETOS:
Objeto
Fornecimento

de

serviço

de

de

serviço

de

de

serviço

de

telefonia fixa
Fornecimento
telefonia fixa
Fornecimento
telefonia fixa

Qtde.

Medida

Valor Unitário

20

Posto

R$

2.006,43

R$

40.128,60

6

Posto

R$

2.006,43

R$

12.038,58

4

Posto

R$

2.608,36

R$

10.433,44

R$

62.600,62

Valor total estimado

Valor Total

JUSTIFICATIVA DA DEMANDA E DA QUANTIDADE:
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação na rede
telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado Federal visa manter em operação toda infraestrutura com
11 (onze) distribuidor geral (DG), 400 (quatrocentas) caixas telefônicas, 12.990 (doze mil, novecentos e
noventa) pares metálicos e 5.040 (cinco mil e quarenta) ramais telefônicos em caráter permanente em
suas dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00,
ininterruptamente. Para isso, necessita-se de 30 postos de trabalho para executar uma média histórica de
717 (setecentas e dezessete) ordens de serviços por mês com um acordo de nível de serviço, onde
engloba qualidade e efetividade, maior ou igual a 90%.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:
A aprovação parcial da demanda inviabiliza o seu adequado atendimento?
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Qual o risco da não contratação?
Sem essa contratação, não há como manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem
como, nos casos de defeitos e suas incidências, não há como repará-los em um prazo razoável para não
impactar nos trabalhos legislativos.
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SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO Nº 682
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas

Órgão Técnico

SPATR

Tipo de contratação

Licitação

Recorrência da contratação

Não

Solicitação submetida ao Comitê de Contratações por Romulo Fulgoni Branco, em 16/10/2019.

OBJETO:
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

DATAS DE REFERÊNCIA:
Data-limite para envio do TR à
SADCON

Estimativa inicial de
homologação

Aprovada pelo
Comitê em

Novembro/2019

Abril/2020

04/11/2019

DEMANDAS RELACIONADAS:
Número

Órgão

0456/2019

SPATR

Valor total

Valor estimado

Valor solicitado

Valor autorizado
pelo Comitê

R$

62.600,62

R$

2.028.260,09

R$

2.028.260,09

R$

62.600,62

R$

2.028.260,09

R$

2.028.260,09

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação na rede
telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado Federal visa manter em operação toda infraestrutura com
11 (onze) distribuidor geral (DG), 400 (quatrocentas) caixas telefônicas, 12.990 (doze mil, novecentos e
noventa) pares metálicos e 5.040 (cinco mil e quarenta) ramais telefônicos em caráter permanente em
suas dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00,
ininterruptamente.

JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE:
Necessita-se de 30 postos de trabalho para executar uma média histórica de 717 (setecentas e
dezessete) ordens de serviços por mês com um acordo de nível de serviço, onde engloba qualidade e
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Versão preliminar do Mapa de Riscos
Risco da não efetivação da contratação
Impacto a ser suportado pela Administração

Probabilidade de
ocorrência

Deterioração e indisponibilidade da comunicação telefônica no Conjunto Arquitetônico
do Senado Federal.

ALTO

Ação preventiva

Responsável

Remanejamento de técnicos de outras áreas (servidores efetivos) para realizar as
manutenções corretivas emergenciais

DGER

Ação de contingência

Responsável

Suspender remanejamentos e novas instalações de ramais, bem como qualquer outra
atividade que não seja corretiva emergencial

DGER
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CONTRATAÇÃO Nº 20200174
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas

Órgão Técnico

SPATR

Código da solicitação

682

Data de autorização 04/11/2019

Recorrência

Não

Valor autorizado

Tipo de contratação

Licitação

R$ 2.028.260,09

OBJETO:
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

DATAS DE REFERÊNCIA:
Data-limite para envio à SADCON

Estimativa de homologação

Novembro/2019

Abril/2020

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:
Impacto Orçamentário Estimado da Contratação
(sem considerar eventuais prorrogações)

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Custeio
(GND 3)
1.521.195,07
507.065,02
-----

R$
R$
R$
R$
R$
R$

-------

R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.521.195,07
507.065,02
-----

R$

2.028.260,09

R$

--

R$

2.028.260,09

Exercício / Ano
1º Exercício
2º Exercício
3º Exercício
4º Exercício
5º Exercício
6º Exercício
Valor total

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Custeio
(GND 4)

Total
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Previsão Orçamentária Estimada da Contratação
(considerando eventuais prorrogações)

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Custeio
(GND 3)
1.521.195,07
2.028.260,09
2.028.260,09
2.028.260,09
2.028.260,09
507.065,02

R$
R$
R$
R$
R$
R$

-------

R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.521.195,07
2.028.260,09
2.028.260,09
2.028.260,09
2.028.260,09
507.065,02

R$

10.141.300,44

R$

--

R$

10.141.300,44

Exercício / Ano
1º Exercício
2º Exercício
3º Exercício
4º Exercício
5º Exercício
6º Exercício

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Valor total

Custeio
(GND 4)

Total

AVENÇAS A SUBSTITUIR:
Número

CT 2018/0041

Fornecedor
CONTATO
ENGENHARIA
INSTALAÇÕES LTDA - EPP.

Valor total
E

R$

1.740.000,24

Prazo máximo de
vigência
07/05/2020
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Secretaria de Administração de Contratações

Memorando nº 283/2019 – SADCON
Brasília, 05 de novembro de 2019.

Assunto: Autuação do processo SIGAD n° 00200.018063/2019-84
À SECRETARIA DE PATRIMÔNIO,
Informamos que a Solicitação de Contratação nº 682 foi aprovada pelo
Comitê de Contratações, com base no inciso I do art. 8º do Regulamento Administrativo
do Senado Federal. Para continuidade da instrução, foi autuado o processo em epígrafe
contendo os seguintes documentos:

Demandas relacionadas

Estudos preliminares

Solicitação ao
Comitê de Contratações

0456/2019 (00100.159942/2019-93)

Nenhum estudo preliminar
foi anexado

Código: 682
(00100.159943/2019-38)

Contratação nº 20200174
Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas
R$ 2.028.260,09

NUP: 00100.159944/2019-82

Conforme determinado pelo referido Comitê, o presente processo, contendo a
documentação básica para instrução da contratação, deverá ser encaminhado à SADCON
para verificação preliminar até o dia 30/11/2019.
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SENADO FEDERAL
PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos a V.S.ª,
Apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS a fim de subsidiar este Órgão na estimativa
de preços praticados no mercado visando aferir os custos do objeto abaixo especificado.
Para facilitar a análise e sua resposta, solicitamos que os custos sejam informados
de acordo com o MODELO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS, encaminhado junto a presente
solicitação, podendo ser respondido preenchendo o mesmo ou utilizando o papel timbrado da
Empresa.

A

cotação

em

epígrafe

deverá

ser

encaminhada

através

do

e-mail:

charlesb@senado.leg.br.
Certos de contarmos com a colaboração de sua Empresa, pedimos responder esta
solicitação com a maior brevidade possível, e desde já, agradecemos sua participação.
CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
EMPRESA: ME; EPP; ou COOPERATIVA ( __ ) Sim ( __ ) Não (Decreto 7.174/2010 – Lei Complementar 123/2006)
ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

PESSOA DE CONTATO NA EMPRESA:

TEL: (

) _________ - _________

E-MAIL:

FAX: (

) _________ - _________

DATA DO RECEBIMENTO:

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RECEBIMENTO

_____________________, ____ de _____________________ de 2019.

Aquisição de ferramentas para uso em manutenção e instalação da rede telefônica do Senado Federal.
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SENADO FEDERAL
PESQUISA DE PREÇOS

1. DO OBJETO
Aquisição de ferramentas para uso em manutenção e instalação da rede telefônica do Senado
Federal.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS FERRAMENTAS

23 (vinte e três) - maleta profissional MF931
preta – Vonder

23 (vinte e três) - chave de fenda 1/8” x 3”

23 (vinte e três) - chave de fenda 3/16” x 3”

23 (vinte e três) - chave de fenda 1/4” x 6”

23 (vinte e três) - chave Philips 1/8” x 3”

23 (vinte e três) - chave Philips 3/16” x 3”

23 (vinte e três) - chave Philips 1/4” x 6”
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SENADO FEDERAL
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23 (vinte e três) - alicate universal 6”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio)
23 (vinte e três) - alicate de corte diagonal 6”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio)
23 (vinte e três) - alicate de corte diagonal 4”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer)

23 (vinte e três) - alicate de bico longo 6”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer)
23 (vinte e três) - alicate de bico meia cana
curvo 8” (referência Gedore, Tramontina,
Vanádio, Belzer)
23 (vinte e três) - chave enroladeira e
desenroladeira para blocos BLI de telefonia

23 (vinte e três) - badisco tecla com garras
jacaré (referência Multitoc, Intelbras)

23 (vinte e três) - multímetro digital
(referência: Minipa ET-1005)

23 (vinte e três) - ferro de solda de 30 watts

23 (vinte e três) - sugador de solda
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23 (vinte e três) - tesoura para cabistas

23 (vinte e três) - alicate para inserção em
bloco Krone/BaRGoa/M10
23 (vinte e três) - kit localizador de cabos
spartec GHI 500 – gerador de tom

23 (vinte e três) - pincel de 3/4";

23 (vinte e três) - estilete grande
23 (vinte e três) - chave tipo Torx com cabo
reto (medida: T10)

23 (vinte e três) – cordão JIG de teste para
blocos M10/Bargoa

01 (uma) - furadeira profissional com mais de
700w (referência: Bosch, Makita, Dewalt)
03 (três) - parafusadeira elétrica recarregável,
com controle de torque (referência:
Back&Decker, Dewalt, Makita)
01 (um) - jogo de broca para concreto de 4 a
10mm com 5 peças
01 (um) - jogo de broca de aço rápido para
metais - 1/16” a ¼”
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02 (duas) - pistola de cola quente para bastão
de 11mm de diâmetro – 40w
04 (quatro) - rádio de comunicação com
alcance mínimo de 10km e baterias
recarregáveis
02 (duas) - lanterna LED recarregável
(mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação
para sua recarga em 220Vca
01 (uma) - escada de alumínio com 8
degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

02 (duas) - escada de alumínio com 6
degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg
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PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA ME
Orçamento de Venda
Orçamento::
Cliente:
Contato:
Endereço:
Bairro:
UF:
Telefone:
Endereço:
Bairro:
UF:
CNPJ:

09:27:26 30/10/2019
ftp026a2

Data do
30/10/2019
Orçamento:
14483 - SENADO FEDERAL - (SEN FED DIRETORIA GERAL )
5899

Dados do Contato
CHARLES BARBOSA OLIVEIRA
PC DOS TRES PODERES, SN - ED ANEXO 1 3 ANDAR
PLANO PILOTO
Município: BRASILIA
DF
CEP:
70100-000
(61)33035210
Fax:
Endereço de Faturamento
PC DOS TRES PODERES, SN - ED ANEXO 1 3 ANDAR
PLANO PILOTO
Município: BRASILIA
DF
CEP:
70100-000
Insc.
00.530.279/0001-15
ISENTO
Estadual:

Data Validade: 06/11/2019
Prazo de
0
Entrega:
Validade da
3
Proposta:
Banco:
341 - BANCO ITAU S/A
Cond. Pagto:
66 - BOLETO PROPOSTA (157)
Transportadora:11 - CORREIOS - SEDEX (04162)
Tipo de Frete: CIF S/ VALOR
Nat. Operação: 6102 - VENDA PRODUTO FORA DO ESTADO
Itens
Preço
Total
Com
IPI

Preço
Unitário

Preço
Total
Sem IPI

23

33,50

770,50

0

0,00

0

770,50

PC

23

15,00

345,00

0

0,00

0

345,00

PC

23

69,90

1.607,70

0

0,00

0 1.607,70

TESOURA PARA CABISTA STAINLESS
STEEL

PC

23

34,90

802,70

0

0,00

0

802,70

18401

ALICATE FERTRONICA HY3141A (PARA
USO EM BLOCO TIPO M-10)

PC

23

29,90

687,70

0

0,00

0

687,70

6

1324

KIT LOCALIZADOR DE CABOS SPARTEC
GHI-500

PC

23

130,60

3.003,80

0

0,00

0 3.003,80

7

2333

CORDAO DE TESTE BLOCO DE ENGATE
RAPIDO (JIG)

PC

23

15,00

345,00

0

0,00

0

345,00

Valor Total :

7.562,40

Item

Produto

Descrição

Unidade Quantidade

1

272

ALICATE MINI DE CORTE RENTE PARA
ELETRONICA HY 00171

PC

2

1019

CHAVE BLI-10 (MUP-TEL)

3

2909

BATECLAS PADRAO INTELBRAS TC20

4

2398

5

Valor Frete:0,00

Valor Total Documento:7.562,40

Peso Liquido:16,8360

Peso Bruto:16,8360
Observações

Informações Bancárias:
Razão Social: Parpulov Eletroeletrônicos Ltda ME
Nome Fantasia: Lojamatel
CNPJ: 57.644.825/0001-66
Banco Itaú S/A (341)
AG: 0180 Senador Queiroz
C/C: 52.396-1
Vendedor

%
%
Valor IPI
IPI
Desc.

IRAN MARÇAL
IRAN@LOJAMATEL.COM.BR

00100.164145/2019-28 - 00100.164145/2019-28-1 (ANEXO: 001)

Ótimo Gestor

00100.164145/2019-28 - 00100.164145/2019-28-2 (ANEXO: 002)

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
CRS 512 BL C LJ 57/61

Fone: 613346-2500

BRASILIA - DF.

* Não é Válido como Documento Fiscal *

ORÇAMENTO
Nº......: 8439
Cliente.: SENADO FEDERAL
Contato.:
Vendedor: 10118 RAIMUNDO
Codigo
1111280
1300199
1687860

Data.....:06/11/2019
Fone.....:613303-5661
Cond.Pgto:A VISTA (DINHEIRO/CT DEBITO)

Descrição
BROCA WIDEA C/5PC 5/32-3/8" VONDER( 5361004010 )
FERRO DE SOLDA 30W NOVE54( 7465220003 )
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V MAX DCD776C2BR DEWALT(
DCD776C2BR )
CH FENDA 1/8X3.1/8" BELZER( 214101BN )
CH FENDA 3/16X3.1/8" BELZER( 214104BN )
CH FENDA 1/4X6" BELZER( 214110BN )
CH PHILIPS 1/4X6" BELZER( 217110BN )
CH T/TORX RETA T-10 BELZER( 231110BN )
ALICATE UNIV 8" CABO LARANJA BELZER( 219022BBR )
ESTILETE 18MM NOVE54( 3599018018 )
CH PHILIPS 1/8X3.1/8" BELZER ( 217101BN )
FURADEIRA IMP INDL 1/2" 1228 GSB16RE C/MAL BOSCH(
06012281E3 )
MALETA P/FERRAMENTA PRETA REF-MFV931 VONDER(
3599931000 )
LANTERNA RECARREGAVEL 19 LED 220V RAYOVAC( 1180 )
ESCADA ALUM 06 DEG ALT 1,58MT ALUMASA( 960523 )
ALICATE CORTE DIAG 4" SATA( ST70615AST )
ESCADA ALUM 08 DEG ALT APROX 1,96MT ALUMASA( 960526
)
PISTOLA APLICACAO COLA 18W PCV0080 VONDER(
3099100080 )
ALICATE CORTE DIAG 6" BELZER( 219024BBR )
PINCEL DUPLA CERDA GRIS 3/4" REF-395/2 ATLAS( 395/2
)
SUGADOR DE SOLDA VONDER( 3599190000 )

2014386
2015340
2050706
2051613
2052512
2066327
2067722
2084970
2557517
3569903
5100294
5101224
5101633
5102753
7011598
7011997
7500734
8039178

Total Bruto:

17.972,00

Desconto:

Qtde Unid Valor Unitario Desconto
1,000 PC
35,00
0,00
-23,000 PC
49,90
0,00
3,000 PC
899,00
0,00
23,000
-23,000
-23,000
23,000
-23,000
-23,000
-23,000
23,000
1,000

PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

6,90
7,90
9,90
13,50
15,90
59,90
5,90
8,70
429,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

158,70
181,70
227,70
310,50
365,70
1.377,70
135,70
200,10
429,00

-23,000

PC

259,00

0,00

5.957,00

2,000
2,000
-23,000
1,000

PC
PC
PC
PC

175,00
169,00
36,00
209,00

0,00
0,00
0,00
0,00

350,00
338,00
828,00
209,00

2,000

PC

149,00

0,00

298,00

-23,000
-23,000

PC
PC

89,90
2,70

0,00
0,00

2.067,70
62,10

-23,000

PC

25,90

0,00

595,70

0,00

Total Liquido:

Obs: Charles Barbosa Oliveira

Chefe de Serviço de Rede Telefônica -Validade do Orçamento:15 dias úteis. Prazo de entrega:15 dias úteis.

NÃO TRABALHAMOS COM EMPENHO E NEM COM LICITAÇÃO
Orçamento sujeito a confirmação de estoque e preço.
Prazo de entrega:
Validade do orçamento:

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
BRASILIA - DF.
06205451000141
CNPJ:
Cep: 70361-535
Fone: 613346-2500

CRS 512 BL C LJ 57/61

Valor Nota
35,00
1.147,70
2.697,00

17.972,00
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Emitido em 06/11/2019
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CAMPEAO DA CONSTRUCAO -CEILANDIA
CNPJ: 12.568.684/0001-01
Inscrição Estadual: 0754769200102
Fone: (61) 3372-0708
Endereço EQNM (COMERC)3/5 BLOCO D,SN,LT1,2,3,4 E 6,BLOCO E LT 1/5,BLOCO F LT 1/5
Bairro: CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
Cidade: BRASILIA-DF

A/C:
Fone: (61) 98564-8454

Fax:

Cliente: 81.716 - CHARLES
CPF:
000.000.000-00

Inscrição

CEP: 72215-535
Bairro: CEILANDIA SUL

Endereço EQNM (COMERC)3/5 BLOCO D,SN,LT1,2,3,4 E 6,BLOCO E LT 1/5,BLOCO F LT 1/5
Cidade BRASILIA-DF
Referencia:

ISENTO

Fax:

PROPOSTA
Orçamento: 1.755.722
Vendedor:

Data emissão: 06/11/2019

Data de 07/11/2019

SIMAS

E-mail do vendedor: vendas@campeaodaconstrucao.com.br
Condição de pagamento:
A VISTA (DIN, CART DEB, CHEQ A VISTA)
Produto Descrição

Ramal:

Marca

Und

Qtd Preço unit. Vlr. total

ST

1

816.061 TRINCHA CERDA GRIS REF:695-3/4

TIGRE

PC

23,000

1,89

43,47

0,00

2

836.595 ESTILETE TRAPEZOIDAL CB ALUM

ATLAS

PC

23,000

29,74

684,02

0,00

3

817.313FURADEIRA IMPACTO GSB550 RE

BOSCH

PC

1,000

332,51

332,51

0,00

4

826.153 PARAFUSADEIRA A BATERIA VERSAO SOLO 3,6V

BOSCH

PC

3,000

212,90

638,70

0,00

5

830.510JOGO BROCAS CONCRETO 8PC

FERTAK

JG

1,000

25,48

25,48

0,00

6

830.511 JOGO BROCAS MADEIRA 8PC

FERTAK

JG

1,000

14,74

14,74

0,00

7

610.137PISTOLA DE COLA QUENTE 40W

FOXLUX

PC

2,000

30,50

61,00

0,00

8

830.146LANTERNA LED 3 ESTAGIOS EMBORRACHADA

ELGIN

UN

2,000

108,06

216,12

0,00

9

608.663ESCADA ALUM 500X1760 8 DEGRAUS

ALUMASA

PC

1,000

155,01

155,01

0,00

10

608.131ESCADA ALUM 460X1310 6 DEGRAUS

ALUMASA

PC

2,000

129,08

258,16

0,00

11

821.132JOGO FERRAMENTAS 110PC C/MALETA

VONDER

JG

23,000

594,20

13.666,60

0,00

12

829.669 CHAVE FENDA MAGNETICA 1/8 X 3"

POWERFER

PC

23,000

1,12

25,76

0,00

13

829.726 CHAVE FENDA 3/16 X 3"

FOXLUX

PC

23,000

5,32

122,36

0,00

14

829.731 CHAVE FENDA 1/4 X 6"

FOXLUX

PC

23,000

7,96

183,08

0,00

15

829.740 CHAVE PHILLIPS 1/8 X 3"

FOXLUX

PC

23,000

4,53

104,19

0,00

16

829.742 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 3"

FOXLUX

PC

23,000

5,59

128,57

0,00

17

829.748 CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6"

FOXLUX

PC

23,000

10,45

240,35

0,00

18

818.750 ALICATE UNIVERSAL 8"

TRAMONTI

PC

12,000

25,32

303,84

0,00

19

811.609 ALICATE CORTE DIAGONAL 6''

FOXLUX

PC

23,000

14,81

340,63

0,00

STAMACO

PC

23,000

28,51

20

807.010ALICATE CORTE DIAGONAL SATND 6"

655,73

0,00

21

818.116 ALICATE BICO RETO 6''

DIVERSOS

PC

23,000

17,14

394,22

0,00

22

817.444 ALICATE DE BICO CURVO STAND 6"

STAMACO

PC

23,000

23,77

546,71

0,00

23

829.754 MULTIMETRO DIGITAL C/ ALICATE AMPERIMETRO

FOXLUX

PC

23,000

66,64

1.532,72

0,00

DIVERSOS

PC

23,000

29,32

674,36

0,00

24

8.062 FERRO DE SOLDA 30W 220V

TOTAIS
Total produtos
32.017,52
Valor TC
0,00

Valor desconto
10.669,19
Total líquido
21.348,33

Valor ST
0,00

Valor IPI
0,00

Outras despesas
0,00

Valor frete
0,00

Desc. imp. retido
0,00

21.348,33

Total geral
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Assinatura cliente
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Assinatura empresa

00100.164145/2019-28
- 00100.164145/2019-28-4
(ANEXO: 004)
COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUÁRIOS LTDA-SIA QD 5-C
AREA ESPECIAL
06 LJ 01
FRENTE
BANCO
SICOOB
GUARA
BRASILIA
CNPJ: 11440116000249
CF / DF 0753290200232
PROPOSTA DE PREÇOS : 3556
CONTA BANCÁRIA
CEP: 71200055

BCO : 001(BANCO DO BRASIL)
AG : 1235-1 (PISTÃO SUL)
C/C: 113182-6

Tel: 061 30128750 Fax:
Brasilia,

07/11/2019

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Endereço :

BRASILIA - BRASILIA - BRASILIA

A/C:
DECLARAÇÃO
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE ESTÃO TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETE, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS INCLUSAS
NO PREÇO. APRESENTAMOS NOSSOS PREÇOS E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS ABAIXO:

Descrição do Produto

Qtde Unid.

LANTERNA RAYOVAC RECARREGAVEL HIBRIDA C/ 19 LEDS

2
1
2
1
1
1
1
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

ESCADA DE ALUMINIO DE 08 DEGRAUS DOMESTICA
ESCADA DE ALUMINIO DE 06 DEGRAUS DOMESTICA
FURADEIRA BOSH GSB 13RE 650W
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BOSH GSR 120 LI LITIO
BROCA KIT C/ 13 PCS BROCAS ACO RAPIDO 1/16" A 1/4" LOYAL
BROCA KIT C/ 5PCS BROCAS VIDEA 4 A 10MM LOYAL
ATLAS / TIGRE PINCEL COMUM 395 3/4"
ESTILETE LEE TOOLS ACO CABO EMBORRACHADO 615273
LEE MALETA ALUMINIO GRANDE 43 X 30,5 X 14CM 682831
GEDORE CHAVE FENDA SIMPLES 1/8 X 3''
GEDORE CHAVE FENDA SIMPLES 1/8 X 3''
GEDORE CHAVE FENDA SIMPLES 1/4 X 6''
GEDORE CHAVE FENDA CRUZADA 1/8 X 3''
FERRO DE SOLDA 30W BRASFORT/FOXLUX
SUGADOR DE SOLDA foxlux
GEDORE CHAVE FENDA CRUZADA 3/16 X 3''
GEDORE CHAVE FENDA CRUZADA 1/8 X 3''
GEDORE CHAVE FENDA CRUZADA 1/4 X 6''
GEDORE ALICATE UNIVERSAL 8280 - 200MM IOX 8"
GEDORE ALICATE DE CORTE DIAG 6" - 8314-160 IOX CABO VERMELHO

2
1
2
1
1
1
1
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Preço Unit
145,70
271,66
192,70
374,12
699,00
56,51
45,77
3,33
9,50
259,65
6,60
6,60
10,69
7,92
34,20
13,00
9,57
8,34
13,15
46,80
72,38

Total
291,40
271,66
385,40
374,12
699,00
56,51
45,77
76,59
218,50
5.971,95
151,80
151,80
245,87
182,16
786,60
299,00
220,11
191,82
302,45
1.076,40
1.664,74

Valor Total_______________________________________________________________________________ R$ 13.663,65
V.Total Por Extenso
Condição de Pag
Validade

V.Total Por Extenso
DINHEIRO

Garantia
VENDEDOR

HELDER

Prazo de Entrega
Tel: 061 30128750 Tel:

00100.164145/2019-28 - 00100.164145/2019-28-5 (ANEXO: 005)

CNPJ: 24.935.938/0001-61 – I.E.: 10.663.086-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3110025895

Ao
SENADO FEDERAL
Aparecida de Goiânia, 09 de novembro de 2019.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa LEMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.935.938/0001-61,
sediada na Avenida Uirapuru, Quadra 16, Lote 4, Sala 2, no Setor Morada dos Pássaros na cidade de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.953-620, através de seu representante, o Sr. WENDER DIVINO DE OLIVEIRA
SANTO, portador da carteira de identidade nº. 3739731 DGPC/GO e do CPF nº. 864.137.671-20, vem apresentar a
seguinte proposta de preços:
Contato: lemacomercioeserviços@gmail.com Fone: (62) 3242-6587 / 99924-5003 / 99942-5591.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QTD

MARCA

1

maleta profissional MF931 preta – Vonder

Unid

23

VONDER

2

chave de fenda 1/8” x 3”

Unid

23

GEDORE

3

chave de fenda 3/16” x 3”

Unid

23

GEDORE

4

chave de fenda 1/4” x 6”

Unid

23

GEDORE

5

chave Philips 1/8” x 3”

Unid

23

TRAMONTINA

6

chave Philips 3/16” x 3”

Unid

23

GEDORE

7

chave Philips 1/4” x 6”

Unid

23

GEDORE

Unid

23

GEDORE

Unid

23

TRAMONTINA

Unid

23

TRAMONTINA

Unid

23

TRAMONTINA

Unid

23

TRAMONTINA

Unid

23

MTB

Unid

23

PANAFONE

8
9
10
11
12
13
14

alicate universal 6” (referência Gedore,
Tramontina, Belzer, Vanádio)
alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore,
Tramontina, Belzer, Vanádio)
alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore,
Tramontina, Belzer)
alicate de bico longo 6” (referência Gedore,
Tramontina, Belzer)
alicate de bico meia cana curvo 8” (referência
Gedore, Tramontina, Vanádio, Belzer)
chave enroladeira e desenroladeira para blocos
BLI de telefonia
badisco tecla com garras jacaré (referência
Multitoc, Intelbras)

P. UNIT
R$
347,20
R$
15,20
R$
11,34
R$
14,77
R$ 6,93
R$
11,70
R$
16,93
R$
74,96
R$
52,05
R$
107,79
R$
151,84
R$
110,27
R$
19,04
R$
144,42
R$
67,36
R$
48,00
R$
22,24
R$
239,84
R$
152,59
R$
188,80

P. TOTAL
R$ 7.985,60
R$ 349,60
R$ 260,82
R$ 339,71
R$ 159,39
R$ 269,10
R$ 389,39
R$ 1.724,08
R$ 1.197,15
R$ 2.479,17
R$ 3.492,32
R$ 2.536,21
R$ 437,92
R$ 3.321,66

15

multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

Unid

23

MINIPA

R$ 1.549,28

16

ferro de solda de 30 watts

Unid

23

HIKARI

17

sugador de solda

Unid

23

MXT

18

tesoura para cabistas

Unid

23

PREMAX

19

alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

Unid

23

SPEEDLAN

20

kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador
de tom

Unid

23

SPARTEC

21

pincel de 3/4";

Unid

23

ATLAS

R$ 4,80

R$ 110,40

22

estilete grande

Unid

23

IMPORT

R$
72,00

R$ 1.656,00

R$ 1.104,00
R$ 511,52
R$ 5.516,32
R$ 3.509,57
R$ 4.342,40

Avenida Uirapuru, s/n, Quadra 16, Lote 4, Sala 2, Setor Morada dos Pássaros, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.953-620
Telefones (62) 3242-6587 – e-mail: lemacomercioeservicos@gmail.com
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CNPJ: 24.935.938/0001-61 – I.E.: 10.663.086-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3110025895

23

chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

24

cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

Unid

23

GEDORE

Unid

23

PIER
TELECOM

R$
12,46
R$
40,00
R$
508,80

R$ 286,58
R$ 920,00

furadeira profissional com mais de 700w
Unid
1
BOSH
R$ 508,80
(referência: Bosch, Makita, Dewalt)
parafusadeira elétrica recarregável, com controle
R$
26
de torque (referência: Back&Decker, Dewalt,
Unid
3
DEWALT
R$ 4.219,20
1.406,40
Makita)
jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
R$
27
Unid
1
IRWIN
R$ 63,70
peças
63,70
jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a
R$
28
Unid
1
VONDER
R$ 95,84
¼”
95,84
pistola de cola quente para bastão de 11mm de
R$
29
Unid
2
TRAMONTINA
R$ 159,68
diâmetro – 40w
79,84
rádio de comunicação com alcance mínimo de
R$
30
Unid
4
BAOFENG
R$ 1.151,36
10km e baterias recarregáveis
287,84
lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
R$
31
Unid
2
DP
R$ 114,88
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
57,44
escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
R$
32
Unid
1
MOR
R$ 398,40
suporta no mínimo 120kg
398,40
escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
R$
33
Unid
2
MOR
R$ 579,72
suporta no mínimo 120kg
289,86
Valor Total: CINQUENTA E UM MIL, SETESSENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E
R$
SETE CENTAVOS
51.739,77
25

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias.
Condições de pagamento: Até 30 (trinta) dias.

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas que influam os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, fretes, transportes, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos
necessários à fiel execução do objeto a ser contratado.

______________________________________
WENDER DIVINO DE OLIVEIRA SANTO
LEMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
CNPJ: 24.935.938/0001-61

Avenida Uirapuru, s/n, Quadra 16, Lote 4, Sala 2, Setor Morada dos Pássaros, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.953-620
Telefones (62) 3242-6587 – e-mail: lemacomercioeservicos@gmail.com
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Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 586
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 09:33:42 e 11/11/2019 09:33:20
Relatório gerado no dia 11/11/2019 09:34:17

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

347,00

R$347,00

1) equipamento / componente - refrigeração
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | Instituto de

NºPregão:2922019

Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos

UASG:254445

Licitação
09/09/2019

Valor Unitário

Preço
R$347,00

R$347,00
Média dos Preços Obtidos: R$347,00

Valor Global:

R$347,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: equipamento / componente - refrigeração
Quantidade

Descrição

1 Unidade

maleta ferramentas;45x33x15,2cm;mf 931,vonder

R$347,00
Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos
Objeto: Aquisição de ferramentas.
Descrição: EQUIPAMENTO / COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO - MALETA
FERRAMENTAS;45X33X15,2CM;MF 931,VONDER
CatMat: 99201 - EQUIPAMENTO / COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO , EQUIPAMENTO /
COMPONENTE - REFRIGERACAO NOME

R$347,00
D a t a : 09/09/2019 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:2922019 / UASG:254445
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/09/2019 09:36
Homologação: 12/09/2019 10:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: Unidade
U F : RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

23.502.141/0001-08
* VENCEDOR *

MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS LTDA - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$347,00

1/2
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
M o d e l o : VONDER
Descrição: MALETA FERRAMENTAS;45X33X15,2CM;MF 931,VONDER. MALETA DE FERRAMENTAS;45X33X15,2CM;MF 931,VONDER Nos valores propostos e
starão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretam
ente no fornecimento dos bens. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de vigência da contratação é de 30 (trin
ta) dias, contados do(a) pedido da FIOCRUZ (Bio-Manguinhos) prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, conta
dos do pedido da FIO-CRUZ., no seguinte endereço: Almoxarifado de Bio-Manguinhos - Fundação Oswaldo Cruz. Pagamento será realizado no prazo máximo de
até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura
Endereço:
R CALIFORNIA, 545

Nome de Contato:
CARLA

Telefone:
(21) 3593-5942

Email:
macife@macife.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-2 (ANEXO: 002)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 587
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 09:39:32 e 11/11/2019 09:38:39
Relatório gerado no dia 11/11/2019 09:39:48

ITEM

1) chave fenda
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

6,02

R$6,02

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de

NºPregão:32019

Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E

UASG:158512

Data
Licitação
27/08/2019

Preço
R$6,02

TECNOLOGIA DO PARÁ | Campus Industrial Marabá
Valor Unitário

R$6,02
Média dos Preços Obtidos: R$6,02

Valor Global:

R$6,02

Detalhamento dos Itens
Item 1: chave fenda

R$6,02

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

chave fenda, material haste aço cromo vanádio, material cabo polipropileno, tipo ponta cruzada phillips, bitola 1/8 x 3 mm,
comprimento haste máximo de 130 mm, características adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelada e
cromada

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
Campus Industrial Marabá
Objeto: Aquisição de materiais para o Laboratório de Construção Civil e Solos..
Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,

R$6,02
D a t a : 27/08/2019 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:32019 / UASG:158512
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata

MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CRUZADA PHILLIPS, BITOLA

Adjudicação: 03/09/2019 09:34

1/8 X 3 MM, COMPRIMENTO HASTE MÁXIMO DE 130 MM, CARACTERÍSTICAS

Homologação: 03/09/2019 10:12

ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE
NIQUELADA E CROMADA
CatMat: 331035 - CHAVE FENDA , MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CRUZADA PHILLIPS, BITOLA
1/8 X 3 MM, COMPRIMENTO HASTE MÁXIMO DE 130 MM, CARACTERÍSTICAS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
U F : PA

ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE
NIQUELADA E CROMADA

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-2 (ANEXO: 002)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

22.014.876/0001-20
* VENCEDOR *

FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$6,02

Marca: Jomarca
Fabricante: Jomarca
M o d e l o : Jomarca
Descrição: CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE: AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, TIPO PONTA: CRUZADA PHILLIPS, BITOLA: 1,8 X 3 MM,
COMPRIMENTO HASTE: MÁXIMO DE 130 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA FOSFATIZADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE: NIQUELADA E CROM
ADA.
Estado:
SP

Cidade:
São Paulo

Endereço:
R SILVEIRA TAVARES, 112

Telefone:
(11) 4301-7249

Email:
contabilidadefonseca@terra.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-3 (ANEXO: 003)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 588
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 09:43:42 e 11/11/2019 09:41:47
Relatório gerado no dia 11/11/2019 09:44:00

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

3,31

R$3,31

1) chave fenda
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto |

NºPregão:152019

Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada

UASG:160100

Data
Licitação
04/09/2019

Valor Unitário

Preço
R$3,31

R$3,31
Média dos Preços Obtidos: R$3,31

Valor Global:

R$3,31

Detalhamento dos Itens
Item 1: chave fenda

R$3,31

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta philips, bitola 3/16' x 3' pol

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada
Objeto: Aquisição de materiais de bens e imóveis,para atender a demanda do Comando
da 3ª Brigada Infartaria Motorizada..
Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16' X 3'
POL

R$3,31
D a t a : 04/09/2019 10:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:152019 / UASG:160100
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/09/2019 15:42
Homologação: 26/09/2019 15:52

CatMat: 286227 - CHAVE FENDA , MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16" X 3"
POL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
U F : GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

10.943.936/0001-00
* VENCEDOR *

W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$3,31

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-3 (ANEXO: 003)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: chave fenda
Fabricante: thompson
M o d e l o : unidade
Descrição: CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16' X 3' POL

Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-4 (ANEXO: 004)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 591
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 09:55:18 e 11/11/2019 09:54:38
Relatório gerado no dia 11/11/2019 09:55:28

ITEM

1) chave fenda
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

3,99

R$3,99

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Pampa -

NºPregão:182019

UNIPAMPA

UASG:154359

Data

Preço

Licitação
03/10/2019

Valor Unitário

R$3,99

R$3,99
Média dos Preços Obtidos: R$3,99

Valor Global:

R$3,99

Detalhamento dos Itens
Item 1: chave fenda

R$3,99

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 1/4' x 6'

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO De BENS
IMOVEIS/INSTALACOES.
Descrição: CHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 1/4' X 6'

R$3,99
D a t a : 03/10/2019 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:182019 / UASG:154359
Lote/Item: /133
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 23
Unidade: Unidade
U F : RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

07.250.898/0001-03
* VENCEDOR *

ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$3,99

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-4 (ANEXO: 004)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
M o d e l o : TRAMONTINA
Descrição: CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 1/4' X 6'

Estado:
RS

Cidade:
Porto Alegre

Endereço:
R JOAQUIM SILVEIRA, 466

Telefone:
(51) 3209-8622

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-5 (ANEXO: 005)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 592
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:00:26 e 11/11/2019 09:56:58
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:00:34

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

10,00

R$10,00

1) locação de materiais permanentes
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de

NºPregão:52019

Compras e Licitações

UASG:925373

Data
Licitação
28/05/2019

Valor Unitário

Preço
R$10,00

R$10,00
Média dos Preços Obtidos: R$10,00

Valor Global:

R$10,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: locação de materiais permanentes

R$10,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

chave philips 1/8 x 3' aço cromo vanádio; acabamento cromado; ponta fosfatizada e magnetizada; cabo em pvc; profundidade 19
cm; altura 2 cm; largura 2 cm.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Registro de preços para Aquisição de Material de Consumo e Permanente,
sendo (DISCO, ESCADA, BROCAS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE NÚCLEO ADMINISTRATIVOS
CONAD, A PEDIDO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS
PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS - SUGESP..

R$10,00
D a t a : 28/05/2019 10:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:52019 / UASG:925373
Lote/Item: /97
Ata: Link Ata

Descrição: Locação de Materiais Permanentes - CHAVE PHILIPS 1/8 x 3' AÇO

Adjudicação: 07/06/2019 13:32

CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO CROMADO; PONTA FOSFATIZADA E

Homologação: 18/07/2019 10:14

MAGNETIZADA; CABO EM PVC; PROFUNDIDADE 19 CM; ALTURA 2 CM;
LARGURA 2 CM.
CatSer: 4413 - Flip Charp abastecido com papel original

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unid.
U F : RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-5 (ANEXO: 005)

63.764.229/0001-12
* VENCEDOR *

SISER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

R$10,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CHAVE PHILIPS 1/8 x 3" AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO CROMADO; PONTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA; CABO EM PVC; PROFUNDIDADE
19 CM; ALTURA 2 CM; LARGURA 2 CM.
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-6 (ANEXO: 006)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 590
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 09:52:37 e 11/11/2019 09:51:06
Relatório gerado no dia 11/11/2019 09:52:46

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

4,09

R$4,09

1) chave fixa
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO

NºPregão:72019

OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 9ª REGIÃO MILITAR | 9º Batalhão de

UASG:160513

Data

Preço

Licitação
03/10/2019

R$4,09

Manuteção
Valor Unitário

R$4,09
Média dos Preços Obtidos: R$4,09

Valor Global:

R$4,09

Detalhamento dos Itens
Item 1: chave fixa

R$4,09

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

chave philips fabricada em aço cromo-vanádio 3/16 x 3 , ponta fosfatizada, haste niquelada e cromada

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
9ª REGIÃO MILITAR
9º Batalhão de Manuteção
Objeto: Aquisição de peças e equipamentos de tornearia..
Descrição: CHAVE FIXA - Chave philips fabricada em aço cromo-vanádio 3/16 X 3 , ponta
fosfatizada, haste niquelada e cromada

R$4,09
D a t a : 03/10/2019 14:16
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:72019 / UASG:160513
Lote/Item: /137
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 58
Unidade: Unidade
U F : MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

34.093.134/0001-16
* VENCEDOR *

HENRIQUE RUBIN

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$4,09

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-6 (ANEXO: 006)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BELFIX
Fabricante: BELFIX
M o d e l o : BELFIX
Descrição: Chave philips fabricada em aço cromo-vanádio 3/16 X 3”, ponta fosfatizada, haste niquelada e cromada
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-7 (ANEXO: 007)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 593
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:02:55 e 11/11/2019 10:02:13
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:03:09

ITEM

1) ferramenta
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

5,46

R$5,46

Órgão Público

Identificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

NºPregão:612019

Data
Licitação
26/07/2019

Preço
R$5,46

UASG:450068
Valor Unitário

R$5,46
Média dos Preços Obtidos: R$5,46

Valor Global:

R$5,46

Detalhamento dos Itens
Item 1: ferramenta

R$5,46

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

chave philips, aço cromo vanádio 1/4', 6'. comprimento da haste da chave :6' - 152 mm, material da haste da chave:aço cromo
vanádio, acabamento da haste da chave:niquelado e cromado e material do cabo da chave: polipropileno.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ
Objeto: Aquisição de materiais diversos (ferramentas, foice, sinalizador, lona,
argamassa, vassoura, fita zebrada, gozo, etc.).
Descrição: FERRAMENTA - Chave Philips, aço cromo vanádio 1/4', 6'. Comprimento da
haste da chave :6' - 152 mm, material da haste da chave:Aço cromo vanádio,
acabamento da haste da chave:Niquelado e cromado e material do cabo da
chave: Polipropileno.
CatMat: 150659 - FERRAMENTA , FERRAMENTA NOME

R$5,46
D a t a : 26/07/2019 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:612019 / UASG:450068
Lote/Item: /51
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/08/2019 17:32
Homologação: 19/08/2019 17:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
U F : RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-7 (ANEXO: 007)

22.014.876/0001-20
* VENCEDOR *

FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

R$5,46

Marca: Jomarca
Fabricante: Jomarca
M o d e l o : Jomarca
Descrição: Chave Philips, aço cromo vanádio 1/4", 6". Comprimento da haste da chave :6" - 152 mm, material da haste da chave:Aço cromo vanádio, acabamen
to da haste da chave:Niquelado e cromado e material do cabo da chave: Polipropileno.
Estado:
SP

Cidade:
São Paulo

Endereço:
R SILVEIRA TAVARES, 112

Telefone:
(11) 4301-7249

Email:
contabilidadefonseca@terra.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-8 (ANEXO: 008)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 594
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:08:01 e 11/11/2019 10:05:46
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:08:08

ITEM

1) alicate universal
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

37,00

R$37,00

Órgão Público

Identificação

COMANDO DO EXERCITO|BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP

Dispensa de

Data
Licitação
01/09/2019

Preço
R$37,00

Licitação Nº
73/2019
UASG: 160148
Valor Unitário

R$37,00
Média dos Preços Obtidos: R$37,00

Valor Global:

R$37,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: alicate universal

R$37,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

alicate universal, material forjado em aço cromo vanádio, material cabo plástico, tipo cabo isolado, comprimento 6 pol, aplicação
eletricidade/ eletrônica

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP
Objeto: Aquisiçãp de ferramentas

R$37,00
D a t a : 01/09/2019 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
S R P : NÃO

Descrição: ALICATE UNIVERSAL - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO Identificação: Dispensa de Licitação Nº 73/2019 /
CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO,
UASG: 160148
COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO ELETRICIDADE/ ELETRÔNICA
Lote/Item: 26/1
CatMat: 305636 - ALICATE UNIVERSAL , MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO
Ata: Link Ata
VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
6 POL, APLICAÇÃO ELETRICIDADE/ELETRÔNICA
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
U F : DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-8 (ANEXO: 008)

28.204.374/0001-48
* VENCEDOR *

LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA

R$37,00

Marca: VGEDORE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6 POL, APL
ICAÇÃO ELETRICIDADE/ ELETRÔNICA
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-9 (ANEXO: 009)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 595
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:10:14 e 11/11/2019 10:09:55
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:10:23

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

19,42

R$19,42

1) alicate vasador
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

NºPregão:932019

Data
Licitação
15/10/2019

Preço
R$19,42

UASG:980005
Valor Unitário

R$19,42
Média dos Preços Obtidos: R$19,42

Valor Global:

R$19,42

Detalhamento dos Itens
Item 1: alicate vasador

R$19,42

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

alicate de corte diagonal 6 polegadas: cabo isolado, adequado para cortar cabos e arames, utilizado em trabalho de eletricidade
com tensões de até 1.000v, tamanho 6 (150mm).

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
Objeto: Aquisição de materiais elétricos e afins, conforme especificações constantes
no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante do Edital..
Descrição: ALICATE VASADOR - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS: Cabo
isolado, adequado para cortar cabos e arames, utilizado em trabalho de
eletricidade com tensões de até 1.000V, tamanho 6 (150MM).

R$19,42
D a t a : 15/10/2019 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:932019 / UASG:980005
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
U F : RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

10.685.231/0001-30
* VENCEDOR *

HEROPECAS LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$19,42

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-9 (ANEXO: 009)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: mtx
Fabricante: mtx
M o d e l o : mtx
Descrição: ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS: Cabo isolado, adequado para cortar cabos e arames, utilizado em trabalho de eletricidade com tensõ
es de até 1.000V, tamanho 6 (150MM).
Endereço:
AV ARACAJU, 527

Telefone:
(69) 3423-7878 / (69) 3423-7800

Email:
rosanerocha@hotmail.com

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-10 (ANEXO: 010)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 596
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:12:26 e 11/11/2019 10:11:55
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:12:36

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

17,91

R$17,91

1) alicate de corte
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO

NºPregão:42019

OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 13ºBrigada de Infantaria Motorizada |

UASG:160147

Data
Licitação
18/09/2019

Preço
R$17,91

47ºBatalhão de Infantaria
Valor Unitário

R$17,91
Média dos Preços Obtidos: R$17,91

Valor Global:

R$17,91

Detalhamento dos Itens
Item 1: alicate de corte

R$17,91

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

alicate de corte, material forjado em aço cromo vanádio, tipo corte diagonal, material cabo plástico, tipo cabo isolado,
comprimento 4 pol

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
13ºBrigada de Infantaria Motorizada
47ºBatalhão de Infantaria
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição
de material de informática, comum e permanente, para atender as
necessidades do 47º BI e OM participante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas em Edital e seus anexos..
Descrição: ALICATE DE CORTE - ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO
CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO
CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 4 POL

R$17,91
D a t a : 18/09/2019 14:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:42019 / UASG:160147
Lote/Item: /31
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
U F : MS

CatMat: 246869 - ALICATE DE CORTE , MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO
VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO
ISOLADO, COMPRIMENTO 4 POL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-10 (ANEXO: 010)

28.697.784/0001-78
* VENCEDOR *

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME

R$17,91

Marca: mtx
Fabricante: mtx
M o d e l o : ALICATE DE CORTE
Descrição: Descrição: ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO IS
OLADO, COMPRIMENTO 4 POL
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-11 (ANEXO: 011)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 597
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:14:38 e 11/11/2019 10:14:13
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:14:49

ITEM

1) alicate bico meia cana
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

49,65

R$49,65

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

NºPregão:65792019

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Instituto Federal de Educação,

UASG:158579

Licitação
07/11/2019

Preço
R$49,65

Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus V | otuporanga
Valor Unitário

R$49,65
Média dos Preços Obtidos: R$49,65

Valor Global:

R$49,65

Detalhamento dos Itens
Item 1: alicate bico meia cana

R$49,65

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

alicate bico meia cana, material aço cromo vanádio, tipo cabo isolado, tipo reto, comprimento 6 pol, características adicionais
longo, fostatizado

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus V
otuporanga
Objeto: Aquisição de materiais de consumo/permanente máquinas, ferramentas e
utensílios de oficina, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no edital e seus anexos..
Descrição: ALICATE BICO MEIA CANA - ALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL AÇO
CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO RETO, COMPRIMENTO 6 POL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO, FOSTATIZADO

R$49,65
D a t a : 07/11/2019 14:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:65792019 / UASG:158579
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
U F : SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

22.014.876/0001-20
* VENCEDOR *

FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$49,65

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-11 (ANEXO: 011)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Vonder
Fabricante: Vonder
M o d e l o : Vonder
Descrição: Alicate bico meia cana longo e curvo 6'. Alicate-tipo: meia cana bico curvo a 45¨-longo 2)material: aço-vanádio fosfatizado 3) cabos: pvc,. 4)com is
olamento e delimitador de abertura 5) peso: aprox. 70 a 100g 6) medida: 6
Estado:
SP

Cidade:
São Paulo

Endereço:
R SILVEIRA TAVARES, 112

Telefone:
(11) 4301-7249

Email:
contabilidadefonseca@terra.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-12 (ANEXO: 012)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 598
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:17:20 e 11/11/2019 10:17:08
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:17:28

ITEM

1) ferramenta
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

39,50

R$39,50
Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE

NºPregão:302019

APOIO DE ANAPOLIS

UASG:120624

Licitação
26/08/2019

Valor Unitário

Preço
R$39,50

R$39,50
Média dos Preços Obtidos: R$39,50

Valor Global:

R$39,50

Detalhamento dos Itens
Item 1: ferramenta

R$39,50

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

alicate bico meia cana curvo 8' isolado 1000vem aço cromo vanádio ou inoxidável

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo
(ferramentas), a fim de atender às necessidades das Organizações Militares
que compõem a Guarnição de Aeronáutica de Anápolis (GUARNAE-AN)..
Descrição: FERRAMENTA - ALICATE BICO MEIA CANA CURVO 8' ISOLADO 1000VEM
AÇO CROMO VANÁDIO OU INOXIDÁVEL
CatMat: 150659 - FERRAMENTA , FERRAMENTA NOME

R$39,50
D a t a : 26/08/2019 09:34
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:302019 / UASG:120624
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/09/2019 11:16
Homologação: 23/09/2019 13:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
U F : GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

29.567.496/0001-61
* VENCEDOR *

A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$39,50

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-12 (ANEXO: 012)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ROBUST
Fabricante: ROBUST
M o d e l o : ROBUST
Descrição: "ALICATE BICO MEIA CANA CURVO 8' ISOLADO 1000VEM AÇO CROMO VANÁDIO OU INOXIDÁVEL "
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-13 (ANEXO: 013)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 599
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:19:27 e 11/11/2019 10:18:53
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:19:34

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

16,69

R$16,69

1) ferramenta
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Uberlândia

NºPregão:912019

Data
Licitação
04/07/2019

Preço
R$16,69

UASG:154043
Valor Unitário

R$16,69
Média dos Preços Obtidos: R$16,69

Valor Global:

R$16,69

Detalhamento dos Itens
Item 1: ferramenta

R$16,69

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

chave enroladeira / desenroladeira para ligação de blocos tipo bli de telefoni a, ferramenta dupla para telefonia (em uma
extremidade enrola e na outra desen rola o fio). utilizada em redes internas de telefonia. fabricada com cabo em a lumínio e as
ponteiras em latão com banho eletrolítico.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Uberlândia
Objeto: Ferramentas, proteção e segurança, sinalização visual, manutenção de veículos
entre outros..

R$16,69
D a t a : 04/07/2019 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:912019 / UASG:154043

Descrição: FERRAMENTA - CHAVE ENROLADEIRA / DESENROLADEIRA PARA LIGAÇÃO
DE BLOCOS TIPO BLI DE TELEFONI A, FERRAMENTA DUPLA PARA TELEFONIA
(EM UMA EXTREMIDADE ENROLA E NA OUTRA DESEN ROLA O FIO).
UTILIZADA EM REDES INTERNAS DE TELEFONIA. FABRICADA COM CABO EM
A LUMÍNIO E AS PONTEIRAS EM LATÃO COM BANHO ELETROLÍTICO.
CatMat: 150659 - FERRAMENTA , FERRAMENTA NOME

Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/08/2019 11:25
Homologação: 27/08/2019 15:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-13 (ANEXO: 013)

29.778.843/0001-03
* VENCEDOR *

IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

R$16,69

Marca: multitoc
Fabricante: multitoc
M o d e l o : multitoc
Descrição: CHAVE ENROLADEIRA / DESENROLADEIRA PARA LIGAÇÃO DE BLOCOS TIPO BLI DE TELEFONI A, FERRAMENTA DUPLA PARA TELEFONIA (EM UMA
EXTREMIDADE ENROLA E NA OUTRA DESEN ROLA O FIO). UTILIZADA EM REDES INTERNAS DE TELEFONIA. FABRICADA COM CABO EM A LUMÍNIO E AS PONTE
IRAS EM LATÃO COM BANHO ELETROLÍTICO
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-14 (ANEXO: 014)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 600
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:22:28 e 11/11/2019 10:21:33
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:22:36

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

84,95

R$84,95

1) badisco
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste |

NºPregão:82019

6ª Região Militar | 6º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO

UASG:160034

Data
Licitação
25/09/2019

Valor Unitário

Preço
R$84,95

R$84,95
Média dos Preços Obtidos: R$84,95

Valor Global:

R$84,95

Detalhamento dos Itens
Item 1: badisco

R$84,95

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

badisco, tipo tecla, tipo alimentação bateria, sinalização mf/dc, características adicionais led detectar polaridade linha/cabos
plug conexão

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
6º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO
Objeto: Eventual aquisição de material de Informática, Telemática e segurança em TI,
destinado ao 51º Centro de Telemática de Área e demais OMDS da 6ª Região
Militar..

D a t a : 25/09/2019 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:82019 / UASG:160034
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/10/2019 13:02

Descrição: B A D I S C O - BADISCO, TIPO TECLA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA,
SINALIZAÇÃO MF/DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED DETECTAR
POLARIDADE LINHA/CABOS PLUG CONEXÃO
CatMat: 278774 - BADISCO , TIPO TECLA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA,
SINALIZAÇÃO MF/DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED DETECTAR
POLARIDADE LINHA/CABOS PLUG CONEXÃO

CNPJ

R$84,95

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Homologação: 18/10/2019 12:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 39
Unidade: UNIDADE
U F : BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-14 (ANEXO: 014)

12.980.808/0001-61
* VENCEDOR *

DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R$84,95

Marca: multitoc
Fabricante: multitoc
M o d e l o : badisco
Descrição: BADISCO, TIPO TECLA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, SINALIZAÇÃO MF/DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED DETECTAR POLARIDADE LINHA/C
ABOS PLUG CONEXÃO
Estado:
DF

Cidade:
Brasília

Endereço:
ST SIA SUL QUADRA 5C AE 11, 110

Telefone:
(61) 8321-9448

Email:
antonio@7ba.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-15 (ANEXO: 015)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 601
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:24:50 e 11/11/2019 10:24:26
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:24:58

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

85,18

R$85,18

1) multímetro
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE

NºPregão:10552019

APOIO DE PIRASSUNUNGA

UASG:120626

Licitação
31/10/2019

Valor Unitário

Preço
R$85,18

R$85,18
Média dos Preços Obtidos: R$85,18

Valor Global:

R$85,18

Detalhamento dos Itens
Item 1: multímetro

R$85,18

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

multímetro, tensão ac 200/600 v, corrente dc 10 a, resistência 0-2 kohm a 0- 20 mohm, características adicionais display 3 1/2
dígitos, 2.000 contagens, tensão dc 200mv/2v/20v/200v/600 v, tipo digital, funcionamento bateria 9v

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA
Objeto: Aquisição de material de ferramentas de uso doutorado/consumo, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..
Descrição: MULTÍMETRO - MULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A,
RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0- 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC
200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL, FUNCIONAMENTO BATERIA 9V

R$85,18
D a t a : 31/10/2019 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:10552019 / UASG:120626
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 21
Unidade: Unidade
U F : SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

13.629.699/0001-03
* VENCEDOR *

PROVER MEDICOS ASSOCIADOS

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$85,18

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-15 (ANEXO: 015)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Western
Fabricante: Western
M o d e l o : MULTÍMETRO
Descrição: MULTIMETRO DIGITAL PORTÀTIL CATEGORIA li 600V DE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS :OS MULTÍMETROS DIGITAIS POSSUEM UMA GRANDE P
RECISÃO E AGILIDADE NAS LEITURAS EFETUADAS. ITENS INCLUSOS: - 1 PAR DE PONTAS DE PROVA; - PONTA TERMOPAR TIPO K;- HOLSTER PROTETOR; - 1 BA
TERIA 9V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY LCD/CONTAGEM:3 1/2; TENSÃO DC: 460122 UN 2 4 21 85,18 .-1186a 200MV/2V/20V/200V/600V ;TENSÃO
AC: ./ 200V/600V; CORRENTE DC: 200i.,N2MN20M!lf200MN 1OA;RESISTENCIA: 0,2K/2K/20K/200K/20M OHMS;TEMPERATURA :- 40-+1000°C TESTE HFE: (A
DAPTADOR OPCIONAL MAK-3) MUDANÇA DE FAIXA:MANUAL; DATNPEAK HOLD: DATA HOLD; PRECISÃO BÀSICA: 0,5%; CATEGORIA DE SEGURANÇA:CAT li 600V
. GARANTIA: 12 MESES
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
R MARIA AMALIA, 554

Telefone:
(21) 2286-0662

Email:
claudio.sa@globo.com
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00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-16 (ANEXO: 016)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 602
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:38:45 e 11/11/2019 10:38:36
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:38:55

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

26,93

R$26,93

1) ferro de soldar
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Minas Gerais | Escola de

NºPregão:22019

Engenharia

UASG:153280

Data
Licitação
02/10/2019

Valor Unitário

Preço
R$26,93

R$26,93
Média dos Preços Obtidos: R$26,93

Valor Global:

R$26,93

Detalhamento dos Itens
Item 1: ferro de soldar

R$26,93

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

ferro de soldar, potência de 30w, temperatura máxima de 430º, voltagem de 127v, resistência de níquel-cromo, ponta rosqueável
tipo toyo, ponta fina.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Objeto: Aquisição de Materiais Eletro Eletrônico para Escola de Engenharia da UFMG..
Descrição: FERRO DE SOLDAR - Ferro de soldar, potência de 30W, temperatura máxima
de 430º, voltagem de 127V, resistência de níquel-cromo, ponta rosqueável tipo
Toyo, ponta fina.
CatMat: 18465 - FERRO DE SOLDAR , FERRO ELETRICO DE SOLDA NOME

R$26,93
D a t a : 02/10/2019 08:36
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:22019 / UASG:153280
Lote/Item: /134
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/10/2019 15:16
Homologação: 16/10/2019 17:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 72
Unidade: UNIDADE
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-16 (ANEXO: 016)

34.383.762/0001-36
* VENCEDOR *

EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI

R$26,93

Marca: CHIPSCE
Fabricante: CHIPSCE
M o d e l o : Ferro de soldar, potência de 30W, temperatura máxi
Descrição: Ferro de soldar, potência de 30W, temperatura máxima de 430º, voltag em de 127V, resistência de níquel cromo, ponta rosqueável tipo Toyo, ponta
fina.
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-17 (ANEXO: 017)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 603
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:40:54 e 11/11/2019 10:40:13
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:41:01

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

12,70

R$12,70

1) sugador solda
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª

NºPregão:122019

Região Militar | 14ªBrigada de Infantaria Motorizada | 28ºGrupo de Artilharia de

UASG:160441

Data

Preço

Licitação
21/10/2019

R$12,70

Campanha
Valor Unitário

R$12,70
Média dos Preços Obtidos: R$12,70

Valor Global:

R$12,70

Detalhamento dos Itens
Item 1: sugador solda

R$12,70

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

sugador de solda corpo em alumínio. indicado para retirar pontos de solda (estando derretido)

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ªBrigada de Infantaria Motorizada
28ºGrupo de Artilharia de Campanha
Objeto: Intenção de Registro de Preço para eventual aquisição de Ferramentas..
Descrição: SUGADOR SOLDA - Sugador de Solda Corpo em Alumínio. Indicado para
retirar pontos de solda (estando derretido)
CatMat: 60917 - SUGADOR SOLDA , SUGADOR DE SOLDA MANUAL NOME

R$12,70
D a t a : 21/10/2019 13:37
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:122019 / UASG:160441
Lote/Item: /78
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
U F : SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

22.014.876/0001-20
* VENCEDOR *

FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$12,70

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-17 (ANEXO: 017)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Brasfort
Fabricante: Brasfort
M o d e l o : Brasfort
Descrição: Sugador de Solda Corpo em Alumínio. Indicado para retirar pontos de solda (estando derretido)
Estado:
SP

Cidade:
São Paulo

Endereço:
R SILVEIRA TAVARES, 112

Telefone:
(11) 4301-7249

Email:
contabilidadefonseca@terra.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-18 (ANEXO: 018)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 604
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:42:58 e 11/11/2019 10:42:48
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:43:07

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

39,90

R$39,90

1) tesoura mecânica
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste

NºPregão:82019

| 6ª Região Militar | 6º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO

UASG:160034

Data
Licitação
25/09/2019

Valor Unitário

Preço
R$39,90

R$39,90
Média dos Preços Obtidos: R$39,90

Valor Global:

R$39,90

Detalhamento dos Itens
Item 1: tesoura mecânica

R$39,90

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

tesoura para cabista eletricista 15cm, forjada em aço carbono, com lâminas termicamente tratadas, acabamento niquelado e
cabos plastificados em pvc na cor vermelha. possui ranhura em uma das lâminas

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
6º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO
Objeto: Eventual aquisição de material de Informática, Telemática e segurança em TI,
destinado ao 51º Centro de Telemática de Área e demais OMDS da 6ª Região
Militar..

D a t a : 25/09/2019 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:82019 / UASG:160034
Lote/Item: /54
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/10/2019 13:02

Descrição: TESOURA MECÂNICA - TESOURA PARA CABISTA ELETRICISTA 15CM,
forjada em aço carbono, com lâminas termicamente tratadas, acabamento
niquelado e cabos plastificados em PVC na cor vermelha. Possui ranhura em
uma das lâminas
CatMat: 37133 - TESOURA MECÂNICA , TESOURA MECANICA NOME

CNPJ

R$39,90

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Homologação: 18/10/2019 12:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 47
Unidade: UNIDADE
U F : BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-18 (ANEXO: 018)

29.435.296/0001-55
* VENCEDOR *

LEONARDO GARRIDO DOS SANTOS

R$39,90

Marca: WORKER
Fabricante: WORKER
M o d e l o : WORKER
Descrição: TESOURA PARA CABISTA ELETRICISTA 15CM, forjada em aço carbono, com lâminas termicamente tratadas, acabamento niquelado e cabos plastifi
cados em PVC na cor vermelha. Possui ranhura em uma das lâminas
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-19 (ANEXO: 019)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 605
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:45:08 e 11/11/2019 10:44:50
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:45:24

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

20,35

R$20,35

1) alicate compressão mecânico
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

NºPregão:732019

Data
Licitação
23/07/2019

Preço
R$20,35

UASG:925387
Valor Unitário

R$20,35
Média dos Preços Obtidos: R$20,35

Valor Global:

R$20,35

Detalhamento dos Itens
Item 1: alicate compressão mecânico

R$20,35

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

alicate de bargoa - patch down telefonia alicate p/ inserção em bloco krone/bargoa/m10

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Objeto: Aquisição Material de Telefonia e Informática..
Descrição: ALICATE COMPRESSÃO MECÂNICO - ALICATE DE BARGOA - PATCH
DOWN TELEFONIA ALICATE P/ INSERÇÃO EM BLOCO KRONE/BARGOA/M10
CatMat: 64599 - ALICATE COMPRESSÃO MECÂNICO , ALICATE DE COMPRESSAO
MANUAL DE CONEXAO NOME

R$20,35
D a t a : 23/07/2019 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:732019 / UASG:925387
Lote/Item: 2/14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/08/2019 17:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
U F : PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

10.807.978/0001-13
* VENCEDOR *

INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$20,35

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-19 (ANEXO: 019)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: 314KR
Fabricante: 314KR
M o d e l o : 314KR
Descrição: ALICATE DE BARGOA - PATCH DOWN TELEFONIA ALICATE P/ INSERÇÃO EM BLOCO KRONE/BARGOA/M10
Estado:
MG

Cidade:
Belo Horizonte

Endereço:
R MACHADO NUNES, 146

Telefone:
(31) 2552-4545

Email:
juliana@informaticaquality.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-20 (ANEXO: 020)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 606
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:47:06 e 11/11/2019 10:46:57
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:47:15

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

135,99

R$135,99

1) localizador cabo
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE

NºPregão:312019

APOIO SANTA MARIA

UASG:120643

Licitação
11/10/2019

Valor Unitário

Preço
R$135,99

R$135,99
Média dos Preços Obtidos: R$135,99

Valor Global:

R$135,99

Detalhamento dos Itens
Item 1: localizador cabo

R$135,99

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

kit localizador de cabos de rede (utp 4 pares) e de cabos de telefonia. spartec ghi-500

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA
Objeto: Registro de preço para aquisição de material permanente..
Descrição: LOCALIZADOR CABO - Kit Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de
cabos de telefonia. Spartec GHI-500
CatMat: 97764 - LOCALIZADOR CABO , ACESSORIO ELETROELETRONICO - APARELHO
DE NOME

R$135,99
D a t a : 11/10/2019 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:312019 / UASG:120643
Lote/Item: /78
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
U F : RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

10.807.978/0001-13
* VENCEDOR *

INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$135,99

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-20 (ANEXO: 020)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SPARTEC
Fabricante: SPARTEC
M o d e l o : SPARTEC
Descrição: Kit Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos de telefonia. Spartec GHI-500
Estado:
MG

Cidade:
Belo Horizonte

Endereço:
R MACHADO NUNES, 146

Telefone:
(31) 2552-4545

Email:
juliana@informaticaquality.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-21 (ANEXO: 021)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 607
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:49:58 e 11/11/2019 10:49:40
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:50:08

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

1,28

R$1,28

1) acessórios para estudo/treinamento
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Fronteira Sul

NºPregão:252019

Data
Licitação
25/09/2019

Preço
R$1,28

UASG:158517
Valor Unitário

R$1,28
Média dos Preços Obtidos: R$1,28

Valor Global:

R$1,28

Detalhamento dos Itens
Item 1: acessórios para estudo/treinamento

R$1,28

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

pincel - trincha dupla 3/4' - cerdas brancas p/ verniz e stain em madeira pincel tipo trincha dupla 3/4', cerdas brancas, formato
chato, cabo de madeira, cabo curto.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Fronteira Sul
Objeto: Aquisição de Ferramentas para Manutenção Predial, Materiais Elétricos,
Hidráulicos e Consumíveis de Física para uso nas atividades práticas dos
Cursos de graduação da UFFS..
Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - Pincel - Trincha Dupla 3/4'
- Cerdas Brancas p/ Verniz e Stain em Madeira Pincel tipo trincha dupla 3/4',
cerdas brancas, formato chato, cabo de madeira, cabo curto.
CatMat: 196910 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO , ACESSÓRIOS PARA
TREINAMENTO NOME

R$1,28
D a t a : 25/09/2019 09:34
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:252019 / UASG:158517
Lote/Item: 25/281
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/10/2019 16:05
Homologação: 02/10/2019 15:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 23
Unidade: Unidade
U F : SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-21 (ANEXO: 021)

20.784.313/0001-95
* VENCEDOR *

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME

R$1,28

Marca: roma
Fabricante: roma
M o d e l o : 303 002
Descrição: Pincel - Trincha Dupla 3/4" - Cerdas Brancas p/ Verniz e Stain em MadeiraPincel tipo trincha dupla 3/4", cerdas brancas, forma- to chato, cabo de pla
stico, cabo curto.
Endereço:
R DO COMERCIO, 770

Telefone:
(55) 03744-3600

Email:
juridico@argentacontabilidade.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-22 (ANEXO: 022)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 608
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:52:33 e 11/11/2019 10:51:58
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:52:41

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

9,59

R$9,59

1) estilete de matriz estencil
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE

NºPregão:4202019

ADMINISTRAÇÃO

UASG:926922

Data
Licitação
07/08/2019

Valor Unitário

Preço
R$9,59

R$9,59
Média dos Preços Obtidos: R$9,59

Valor Global:

R$9,59

Detalhamento dos Itens
Item 1: estilete de matriz estencil

R$9,59

Quantidade

Descrição

1 Unidade

estilete de corte 18mm

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de materiais diversos (apontador de lápis com depósito, caneta
esferográfica, extrator de grampos, envelope entre outros), em atendimento à
Secretaria Municipal de Finanças e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbanístico.
Descrição: ESTILETE DE MATRIZ ESTENCIL - Estilete de corte 18mm

R$9,59
D a t a : 07/08/2019 10:21
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:4202019 / UASG:926922
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/09/2019 11:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 22
Unidade: UNIDADE
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

27.307.079/0001-54
* VENCEDOR *

LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$9,59

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-22 (ANEXO: 022)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LEONORA
Fabricante: LEONORA
M o d e l o : LEONORA
Descrição: ESTILETE 18MM
Endereço:
R 268, SN

Nome de Contato:
LUCIANO

Telefone:
(62) 3233-0384

Email:
wlg.licitacoes@gmail.com

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-23 (ANEXO: 023)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 609
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 10:58:43 e 11/11/2019 10:56:49
Relatório gerado no dia 11/11/2019 10:58:55

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

7,49

R$7,49

1) chave torx
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

Polícia Militar do Distrito Federal

NºPregão:452018

Data
Licitação
04/06/2019

Preço
R$7,49

UASG:926016
Valor Unitário

R$7,49
Média dos Preços Obtidos: R$7,49

Valor Global:

R$7,49

Detalhamento dos Itens
Item 1: chave torx

R$7,49

Quantidade

Descrição

1 Unidade

chave torx, material aço, formato 'l', tamanho 10

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$7,49

Órgão: Polícia Militar do Distrito Federal
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos de

D a t a : 04/06/2019 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

perícia criminal militar, novos e de primeiro uso, conforme especificação
constante neste Termo de Referência..
Descrição: CHAVE TORX - CHAVE TORX, MATERIAL AÇO, FORMATO 'L', TAMANHO 10

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:452018 / UASG:926016
Lote/Item: 2/30

CatMat: 273234 - CHAVE TORX , MATERIAL AÇO, FORMATO "L", TAMANHO 10

Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/07/2019 15:04
Homologação: 24/07/2019 13:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
U F : DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21.875.005/0001-38
* VENCEDOR *

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA -

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$7,49

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-23 (ANEXO: 023)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
M o d e l o : TRAMONTINA
Descrição: CHAVE TORX T10 Chave torx T10, fabricada em aço cromo-vanádio, acabamento fosfotizado. (Referência: gedore – equivalente ou de melhor quali
dade.)
Estado:
DF

Cidade:
Brasília

Endereço:
Q QI 23, SN

Nome de Contato:
ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS

Telefone:
(61) 3039-1411

Email:
cmccavalheiros@gmail.com

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-24 (ANEXO: 024)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 610
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:05:20 e 11/11/2019 11:04:58
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:05:43

ITEM

1) chave
Preço
Público
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

38,22

R$38,22
Data

Órgão Público

Identificação

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO / (1) TRIBUNAL REGIONAL DO

NºLicitação:769222

Preço

Licitação
25/06/2019

R$38,22

TRABALHO DA 13 REGIAO
Valor Unitário

R$38,22
Média dos Preços Obtidos: R$38,22

Valor Global:

R$38,22

Detalhamento dos Itens
Item 1: chave

R$38,22

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

chave krone. unidade de medida: unidade. conforme especificações constantes do anexo i do edital(termo de referência)

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$38,22

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO / (1) TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO

D a t a : 25/06/2019 09:00
Modalidade: Pregão

Objeto: Aquisição de material para manutenção deestabilizadores e nobreaks de
pequeno porte, comrevisão de circuitos e troca de baterias e a realizaçãode
pequenos reparos em computadores, notebooks eimpressoras, atividades
desenvolvidas pelo Núcleo deAtendimento ao Usuário, unidade subordinada

S R P : NÃO
Identificação: NºLicitação:769222
Lote/Item: 11/1
Ata: Link Ata

àSETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação eComunicação deste TRT da
13ª Região, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital(Termo de
Referência)

Adjudicação: 09/07/2019 14:46
Homologação: 09/07/2019 14:46

Descrição: CHAVE - Chave Krone. Unidade de Medida: unidade. Conforme especificações
constantes do Anexo I do Edital(Termo de Referência)

Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
U F : PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

27.127.233/0001-06
* VENCEDOR *

EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$38,22

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-24 (ANEXO: 024)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Chave Krone
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-25 (ANEXO: 025)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 611
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:08:42 e 11/11/2019 11:08:28
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:08:48

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

391,99

R$391,99

1) furadeira
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Data

Órgão Público

Identificação

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

NºPregão:1322019

Licitação
26/06/2019

Preço
R$391,99

UASG:987885
Valor Unitário

R$391,99
Média dos Preços Obtidos: R$391,99

Valor Global:

R$391,99

Detalhamento dos Itens
Item 1: furadeira

R$391,99

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

furadeira de impacto 750w com velocidade variável profissional bivolt ou 110v

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de MATERIAIS DE MONITORAMENTO DE
ALARMES dos prédios públicos, deste Município..
Descrição: F U R A D E I R A - Furadeira de Impacto 750W com velocidade variável
Profissional bivolt ou 110v
CatMat: 125440 - FURADEIRA , FURADEIRA NOME

R$391,99
D a t a : 26/06/2019 08:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:1322019 / UASG:987885
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/08/2019 10:42
Homologação: 22/08/2019 11:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
U F : PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21.189.579/0001-52
* VENCEDOR *

BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$391,99

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-25 (ANEXO: 025)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DWT
Fabricante: DWT
M o d e l o : FID852
Descrição: Furadeira de Impacto 750W com velocidade variável Profissional - bivolt ou 110v
Estado:
SC

Cidade:
Blumenau

Endereço:
R CONRADO KOHLS, 90

Nome de Contato:
Daniel

Telefone:
(47) 3288-5800

Email:
licitacoes@boingcomercio.com.br
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00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-26 (ANEXO: 026)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 614
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:22:50 e 11/11/2019 11:21:52
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:22:59

ITEM

1) parafusadeira
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

244,29

R$244,29

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Minas Gerais | Escola

NºPregão:42019

de Engenharia

UASG:153280

Data
Licitação
04/10/2019

Valor Unitário

Preço
R$244,29

R$244,29
Média dos Preços Obtidos: R$244,29

Valor Global:

R$244,29

Detalhamento dos Itens
Item 1: parafusadeira
Quantidade

Descrição

1 Unidade

parafusadeira à bateria 12v bivolt 110/220v gsr1000-li smart. voltagem: 110/220 (bivolt) moderna, eficiente e prática, gsr 1000

R$244,29
Observação

smart auxilia o trabalho de profissionais como pintores, eletricistas, instaladores, marceneiros, entre outros que precisam de
uma ferramenta compacta e precisa para executarem seus trabalhos de manutenções e pequenos reparos do dia a dia com
praticidade, rapidez e segurança. dentre seus diferenciais, destaca-se que a nova ferramenta possui potente motor, bateria com
12v max, carregador bivolt e é indicada para trabalhos de parafusamento e perfuração em diversas superfícies. além da bateria
integrada, que é uma solução inovadora e que inaugura uma nova tendência neste segmento de ferramentas. a gsr 1000 smart.
a ferramenta pode ser utilizada em ambientes escuros, pois possui luz de led para iluminar a área de trabalho, indicador
integrado com três lâmpadas que mostram o status da bateria e pesa apenas 0,9kg, o que facilita seu manuseio e transporte.
outras conveniências que a ferramenta oferece ao usuário são: botão de controle variável da velocidade, mandril de troca rápida
com capacidade de até 6mm, além de carregador bivolt e kit de 11 acessórios. dados técnicos resumo das especificações
torque, máx.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$244,29

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-26 (ANEXO: 026)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Minas Gerais

D a t a : 04/10/2019 08:31
Modalidade: Pregão Eletrônico

Escola de Engenharia
Objeto: Aquisição de Aparelhos de Medições, Máquinas, Ferramentas e Ferragens para
Escola de Engenharia da UFMG..
Descrição: PARAFUSADEIRA - Parafusadeira à Bateria 12V BIVOLT 110/220V

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:42019 / UASG:153280
Lote/Item: /104
Ata: Link Ata

GSR1000-LI Smart. Voltagem: 110/220 (Bivolt) Moderna, eficiente e prática,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

GSR 1000 SMART auxilia o trabalho de profissionais como pintores, eletricistas,
instaladores, marceneiros, entre outros que precisam de uma ferramenta
compacta e precisa para executarem seus trabalhos de manutenções e

Quantidade: 11
Unidade: UNIDADE

pequenos reparos do dia a dia com praticidade, rapidez e segurança. Dentre
seus diferenciais, destaca-se que a nova ferramenta possui potente motor,

U F : MG

bateria com 12V Max, carregador bivolt e é indicada para trabalhos de
parafusamento e perfuração em diversas superfícies. Além da bateria integrada,
que é uma solução inovadora e que inaugura uma nova tendência neste
segmento de ferramentas. A GSR 1000 SMART. A ferramenta pode ser
utilizada em ambientes escuros, pois possui luz de LED para iluminar a área de
trabalho, indicador integrado com três lâmpadas que mostram o status da
bateria e pesa apenas 0,9kg, o que facilita seu manuseio e transporte. Outras
conveniências que a ferramenta oferece ao usuário são: botão de controle
variável da velocidade, mandril de troca rápida com capacidade de até 6mm,
além de carregador bivolt e kit de 11 acessórios. Dados técnicos Resumo das
especificações Torque, máx.
CatMat: 91057 - PARAFUSADEIRA , PARAFUSADEIRA ELETRICA PORTATIL NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

31.690.906/0001-09
* VENCEDOR *

AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$244,29

Marca: BLACK AND DECKER
Fabricante: BLACK AND DECKER
M o d e l o : CD121k
Descrição: Parafusadeira à Bateria 12V BIVOLT 110/220V GSR1000 LI Smart. Voltagem: 110/220 (Bivolt) Moderna, eficiente e prática, GSR 1000 SMART auxilia
o trabalho de profissionais como pintores, el etricistas, instaladores, marceneiros, entre outros que precisam de uma ferramenta compacta e precisa para execu
tarem seus trabalhos de manutenções e pequenos reparos do dia a dia com praticidade, rapidez e segurança. Dentre seus diferenciais, destaca se q ue a nova fe
rramenta possui potente motor, bateria com 12V Max, carregador bivolt e é indicada para trabalhos de parafusamento e perfuração em diversas superfícies. Alé
m da bateria integrada, que é uma solução inovadora e que inaugura uma nova tendência ne ste segmento de ferramentas. A GSR 1000 SMART. A ferramenta p
ode ser utilizada em ambientes escuros, pois possui luz de LED para iluminar a área de trabalho, indicador integrado com três lâmpadas que mostram o status
da bateria e pesa apenas 0,9kg, o que f acilita seu manuseio e transporte. Outras conveniências que a ferramenta oferece ao usuário são: botão de controle variá
vel da velocidade, mandril de troca rápida com capacidade de até 6mm, além de carregador bivolt e kit de 11 acessórios. Dados técnicos R esumo das especific
ações Torque, máx. (em materiais duros): 6 Nm Torque, máx. (em materiais macios): 15 Nm Nº de rotações sem carga: 0 700 r.p.m. Nº de rotações em vazio (1
ª velocidade /2ª velocidade): 0 700 r.p.m.Capacidade do mandril: 6 mm Voltagem d a Bateria: 12 V Peso incl. bateria: 0,9 kg Comprimento: 186 mm Largura apr
ox: 73 mm Altura aprox.: 185 mm Encaixe para acessório Mandril de três mordaças Diâmetro de perfuração Ø máx. de perfuração em madeira: 10 mm Ø máx. d
e perfuração em aço: 6 mm Ø do p arafuso: Ø máximo do parafuso: 6 mm Alimentação Voltagem: Bivolt Bateria Li Ion Itens Inclusos 1 Furadeira Parafusadeira 1
Carregador 1 Extensor Universal Magnético 1 Manual 1 Kit 10 bits contendo: 6 Bits Phillips ( PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3) 2 B its Fenda ( S4 S6) 2 Bits Torx ( T2
0 T25) Dimensões Tamanho da embalagem aprox.(AxLxP): 15,2 x 7 x 18 cm Peso da parafusadeira aprox: 900 gramas Peso com embalagem aprox.: 1,7 KG Gar
antia: 12 meses
Endereço:
,
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00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-27 (ANEXO: 027)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 615
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:25:03 e 11/11/2019 11:24:41
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:25:12

ITEM

1) broca wídia
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

42,47

R$42,47

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de

NºPregão:172019

Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e

UASG:158378

Data
Licitação
03/09/2019

Preço
R$42,47

Tecnologia do Norte de Minas | Gerais | Campus Januária
Valor Unitário

R$42,47
Média dos Preços Obtidos: R$42,47

Valor Global:

R$42,47

Detalhamento dos Itens
Item 1: broca wídia
Quantidade

Descrição

1 Unidade

jogo de broca de wídea para concreto de 3 a 10 mm com 8 peças. possui os tamanhos de broca de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,

R$42,47
Observação

7mm, 8mm, 9mm e 10mm. indicado para concreto e alvenaria. modelo de broca u lizado em mandril de aperto. acabamento
niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. composição do kit: broca para madeira 3x65 mm (1/8') /
c:6.5cm l:0.3cm a:0.3cm broca para concreto 4x75 mm (5/32') din 8039 / c:7.5cm l:0.4cm a:0.4cm broca para concreto 5x85
mm (3/16') din 8039 / c:9cm l:0.5cm a:0.5cm broca para concreto 6x100 mm din 8039 / c:10cm l:0.6cm a:0.6cm broca para
concreto 7x100 mm (9/32') din 8039 / c:10cm l:0.7cm a:0.7cm broca para concreto 8x120 mm (5/16') din 8039 / c:12cm
l:0.8cm a:0.8cm broca para concreto 9x120 mm din 8039 / c:12cm l:0.9cm a:0.9cm broca para concreto 10x150 mm din 8039 /
c:15cm l:1cm a:1cm. referência tramon na 43142508 ou similares.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$42,47

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-27 (ANEXO: 027)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

D a t a : 03/09/2019 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas
Gerais

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:172019 / UASG:158378
Lote/Item: /106

Campus Januária

Ata: Link Ata

Objeto: Aquisição de Material Hidráulico.
Descrição: BROCA WÍDIA - Jogo de broca de wídea para concreto de 3 a 10 mm com 8
peças. Possui os tamanhos de broca de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,

Adjudicação: 10/09/2019 16:11
Homologação: 11/09/2019 09:46

9mm e 10mm. Indicado para concreto e alvenaria. Modelo de broca u lizado em
mandril de aperto. Acabamento niquelado que confere maior resistência contra
oxidação/corrosão. Composição do Kit: Broca para madeira 3x65 mm (1/8') /

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5

C:6.5cm L:0.3cm A:0.3cm Broca para concreto 4x75 mm (5/32') DIN 8039 /
C:7.5cm L:0.4cm A:0.4cm Broca para concreto 5x85 mm (3/16') DIN 8039 /

Unidade: JOGO
U F : MG

C:9cm L:0.5cm A:0.5cm Broca para concreto 6x100 mm DIN 8039 / C:10cm
L:0.6cm A:0.6cm Broca para concreto 7x100 mm (9/32') DIN 8039 / C:10cm
L:0.7cm A:0.7cm Broca para concreto 8x120 mm (5/16') DIN 8039 / C:12cm
L:0.8cm A:0.8cm Broca para concreto 9x120 mm DIN 8039 / C:12cm L:0.9cm
A:0.9cm Broca para concreto 10x150 mm DIN 8039 / C:15cm L:1cm A:1cm.
Referência Tramon na 43142508 ou similares.
CatMat: 90743 - BROCA WÍDIA , BROCA WIDIA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

29.928.575/0001-50
* VENCEDOR *

A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$42,47

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA 43142508
M o d e l o : JOGO DE BROCA VIDIA COM 8 PEÇAS
Descrição: Jogo de broca de wídea para concreto de 3 a 10 mm com 8 peças. Possui os tamanhos de broca de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm e
10mm. Indicado para concreto e alvenaria. Modelo de broca u lizado em mandril de aperto. Acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidaçã
o/corrosão. Composição do Kit: Broca para madeira 3x65 mm (1/8') / C:6.5cm L:0.3cm A:0.3cm Broca para concreto 4x75 mm (5/32') DIN 8039 / C:7.5cm L:0.
4cm A:0.4cm Broca para concreto 5x85 mm (3/16') DIN 8039 / C:9cm L:0.5cm A:0.5cm Broca para concreto 6x100 mm DIN 8039 / C:10cm L:0.6cm A:0.6cm B
roca para concreto 7x100 mm (9/32') DIN 8039 / C:10cm L:0.7cm A:0.7cm Broca para concreto 8x120 mm (5/16') DIN 8039 / C:12cm L:0.8cm A:0.8cm Broca
para concreto 9x120 mm DIN 8039 / C:12cm L:0.9cm A:0.9cm Broca para concreto 10x150 mm DIN 8039 / C:15cm L:1cm A:1cm. Referência Tramon na 4314
2508 ou similares.
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-28 (ANEXO: 028)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 616
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:31:22 e 11/11/2019 11:29:40
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:31:35

ITEM

1) broca baixa rotação
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

43,00

R$43,00

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Centro de Intendencia da

NºPregão:492019

Marinha em Rio Grande

UASG:785810

Licitação
23/10/2019

Valor Unitário

Preço
R$43,00

R$43,00
Média dos Preços Obtidos: R$43,00

Valor Global:

R$43,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: broca baixa rotação

R$43,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço inoxidável, formato espiral, característica adicional lentulo, comprimento
cerca de 25 mm, diâmetro 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 mm, apresentação caixa c/ 4

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de material
consumo médico-cirurgião, laboratorial e odontológico para uso no Serviço de
Pronto Atendimento, Departamento de Odontologia e Departamento de
Laboratório e Farmácia da Policlínica Naval de Rio Grande (PNRG)..
Descrição: BROCA BAIXA ROTAÇÃO - BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA
ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESPIRAL, CARACTERÍSTICA
ADICIONAL LENTULO, COMPRIMENTO CERCA DE 25 MM, DIÂMETRO 0,25,
0,30, 0,35, 0,40 MM, APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 4

R$43,00
D a t a : 23/10/2019 08:36
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:492019 / UASG:785810
Lote/Item: 2/221
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
U F : RS

CatMat: 407929 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL,
ESPIRAL, LENTULO, CERCA DE 25 MM, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM, CAIXA C/ 4

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

67.403.154/0001-03
* VENCEDOR *

A M MOLITERNO EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$43,00

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-28 (ANEXO: 028)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TDK PEÇA
Fabricante: EURODONTO
M o d e l o : IMP
Descrição: BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESPIRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LENTULO, COMP
RIMENTO CERCA DE 25 MM, DIÂMETRO 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM, APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 4
Estado:
SP

Cidade:
Caraguatatuba

Endereço:
AV AMAZONAS, 320

Nome de Contato:
Alexandre Magno Moliterno

Telefone:
(12) 3882-4363

Email:
dentallitoranea@uol.com.br

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-29 (ANEXO: 029)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 617
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:33:44 e 11/11/2019 11:33:09
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:34:11

ITEM

1) pistola aplicadora
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

19,43

R$19,43

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |

NºPregão:112019

Campus Apucarana

UASG:150149

Data
Licitação
10/09/2019

Valor Unitário

Preço
R$19,43

R$19,43
Média dos Preços Obtidos: R$19,43

Valor Global:

R$19,43

Detalhamento dos Itens
Item 1: pistola aplicadora

R$19,43

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

pistola de cola quente com potência mínima de 40 watts, bivolt, para utilização com bastão de espessura grossa [11mm x
30cm], com bico aplicador em metal e proteção em material emborrachado, suporte, gatilho grande que proporcione menor
emprego de força para empurrar o bastão e botão de liga/desliga. garantia: 12 [doze] meses.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Apucarana
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos,
eletrônicos e ferramentas para uso nas aulas dos cursos de graduação e para
uso na manutenção predial do Câmpus Apucarana da UTFPR..
Descrição: PISTOLA APLICADORA - PISTOLA DE COLA QUENTE COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 40 WATTS, BIVOLT, PARA UTILIZAÇÃO COM BASTÃO DE
ESPESSURA GROSSA [11MM X 30CM], COM BICO APLICADOR EM METAL E
PROTEÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO, SUPORTE, GATILHO GRANDE
QUE PROPORCIONE MENOR EMPREGO DE FORÇA PARA EMPURRAR O
BASTÃO E BOTÃO DE LIGA/DESLIGA. GARANTIA: 12 [DOZE] MESES.
CatMat: 72613 - PISTOLA APLICADORA , PISTOLA DE APLICACAO DE COLA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R$19,43
D a t a : 10/09/2019 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:112019 / UASG:150149
Lote/Item: /102
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/09/2019 10:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
U F : PR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-29 (ANEXO: 029)

27.755.823/0001-83
* VENCEDOR *

NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

R$19,43

Marca: DISMA
Fabricante: DISMA
M o d e l o : PISTOLA COLA QUENTE
Descrição: PISTOLA DE COLA QUENTE COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 WATTS, BIVOLT, PARA UTILIZAÇÃO COM BASTÃO DE ESPESSURA GROSSA [11MM X 30
CM], COM BICO APLICADOR EM METAL E PROTEÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO, SUPORTE, GATILHO GRANDE QUE PROPORCIONE MENOR EMPREGO DE
FORÇA PARA EMPURRAR O BASTÃO E BOTÃO DE LIGA/DESLIGA. GARANTIA: 12 [DOZE] MESES.
Endereço:
,

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-30 (ANEXO: 030)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 618
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:40:03 e 11/11/2019 11:39:12
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:40:16

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

318,00

R$318,00

1) rádio transceptor
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE

NºPregão:312019

APOIO SANTA MARIA

UASG:120643

Licitação
11/10/2019

Valor Unitário

Preço
R$318,00

R$318,00
Média dos Preços Obtidos: R$318,00

Valor Global:

R$318,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: rádio transceptor

R$318,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

radio walk talk alcance de até 32 km em áreas abertas, aviso de bateria fraca, opera 7 canais uhf na banda frs com 1/2 watt,
opera 7 canais uhf nas bandas frs/gmrs com 2 watt,opera 8 canais uhf na banda gmrs com 2 watt, display com iluminação de
fundo, filtro qt para eliminação de ruídos priority scan ate 11 hs de conversação, com duas baterias recarregáveis ref talkabout
md200

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$318,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica

D a t a : 11/10/2019 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico

GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA
Objeto: Registro de preço para aquisição de material permanente..
Descrição: RÁDIO TRANSCEPTOR - Radio walk talk alcance de até 32 km em áreas
abertas, aviso de bateria fraca, opera 7 canais uhf na banda frs com 1/2 watt,

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:312019 / UASG:120643
Lote/Item: /127
Ata: Link Ata

opera 7 canais uhf nas bandas frs/gmrs com 2 watt,opera 8 canais uhf na

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

banda gmrs com 2 watt, display com iluminação de fundo, filtro qt para
eliminação de ruídos priority scan ate 11 hs de conversação, com duas baterias
recarregáveis ref talkabout md200

Quantidade: 28
Unidade: Unidade

CatMat: 150531 - RÁDIO TRANSCEPTOR , RÁDIO TRANSCEPTOR NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

73.809.048/0001-19
* VENCEDOR *

RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD

U F : RS

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$318,00

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-30 (ANEXO: 030)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MOTOROLA
Fabricante: MOTOROLA
M o d e l o : T200MC
Descrição: Radio walk talk alcance de até 32 km em áreas abertas, aviso de bateria fraca, opera 7 canais uhf na banda frs com 1/2 watt, opera 7 canais uhf nas
bandas frs/gmrs com 2 watt,opera 8 canais uhf na banda gmrs com 2 watt, display com iluminação de fundo, filtro qt para eliminação de ruídos priority scan at
e 11 hs de conversação, com duas baterias recarregáveis ref talkabout md200
Estado:
PR

Cidade:
Curitiba

Endereço:
R FRANCISCO JUGLAIR, 410

Telefone:
(41) 3373-0047

Email:
radiotrans@uol.com.br
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00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-31 (ANEXO: 031)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 620
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:46:24 e 11/11/2019 11:45:57
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:46:47

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

53,20

R$53,20

1) lanterna não elétrica
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Órgão Público

Identificação

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Câmara Municipal de Belo

NºPregão:392019

Horizonte

UASG:926306

Data
Licitação
17/10/2019

Valor Unitário

Preço
R$53,20

R$53,20
Média dos Preços Obtidos: R$53,20

Valor Global:

R$53,20

Detalhamento dos Itens
Item 1: lanterna não elétrica

R$53,20

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

lanterna não elétrica, material plástico resistente, tipo foco cabeça movel 135º, características adicionais cabeça de alumínio
selada e[gancho integrado,tipo led com 160 lumens 18v, bateria recarregável, modelo refletor facetado, acionamento botão tipo
'clique' na parte traseira

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte
Objeto: Aquisição de materiais elétricos.
Descrição: LANTERNA ELÉTRICA - Lanterna holofote com 19 LEDs, bivolt, recarregável.

R$53,20
D a t a : 17/10/2019 09:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:392019 / UASG:926306
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

26.469.541/0001-57
* VENCEDOR *

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$53,20

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-31 (ANEXO: 031)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: worker
Fabricante: worker
M o d e l o : worker
Descrição: Lanterna holofote com 19 LEDs, bivolt, recarregável.
Endereço:
AV JOAO MUNIZ REIS, 644

Nome de Contato:
ANDREIA

Telefone:
(55) 3744-1259

Email:
sul.comatacado@gmail.com

2/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-32 (ANEXO: 032)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 621
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:49:38 e 11/11/2019 11:48:16
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:49:45

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

174,98

R$174,98

1) escada
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |

NºPregão:102019

DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS

UASG:257027

Preço

Licitação
15/10/2019

Valor Unitário

R$174,98

R$174,98
Média dos Preços Obtidos: R$174,98

Valor Global:

R$174,98

Detalhamento dos Itens
Item 1: escada

R$174,98

Quantidade

Descrição

1 Unidade

escada, escada escada dupla de abrir em alumínio, 8 degraus

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS
Objeto: Aquisição de Material Permanente e Consumo para manutenção dos Sistemas
de Abastecimento de Água - SAA e estabelecimentos de saúde indígena
pertencentes ao DSEI Manaus..
Descrição: ESCADA - Escada, escada Escada dupla de abrir em alumínio, 8 degraus
CatMat: 150158 - ESCADA , ESCADA NOME

R$174,98
D a t a : 15/10/2019 10:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:102019 / UASG:257027
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 78
Unidade: Unidade
U F : AM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

24.845.457/0001-65
* VENCEDOR *

ITACA EIRELI - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$174,98

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-32 (ANEXO: 032)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Alumasa
Fabricante: Alumasa
M o d e l o : ER8
Descrição: Escada dupla de abrir em alumínio, 8 degraus
Endereço:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:
Ismael Geovani Reichert

Telefone:
(47) 3057-3930

Email:
itaca@itaca.eco.br
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00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-33 (ANEXO: 033)

Pesquisa de Preços

Relatório de Cotação: cotação rápida 623
Pesquisa realizada entre 11/11/2019 11:56:12 e 11/11/2019 11:53:20
Relatório gerado no dia 11/11/2019 11:56:32

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

1 Unidade

190,06

R$190,06

1) escada doméstica
Preço Compras
Governamentais
1

(IP: 201.54.49.21)

Data

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO

NºPregão:182019

OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 18ªBrigada de Infantaria de Fronteira |

UASG:160155

Licitação
21/08/2019

Preço
R$190,06

2ºBatalhão de Fronteira
Valor Unitário

R$190,06
Média dos Preços Obtidos: R$190,06

Valor Global:

R$190,06

Detalhamento dos Itens
Item 1: escada doméstica

R$190,06

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

escada doméstica, material alumínio, número degraus 6 un, altura 1,70 m, características adicionais pés anti-derrapantes,
sapatas borracha, travament o, capacidade 120 kg

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira
2ºBatalhão de Fronteira
Objeto: Material Permanente.
Descrição: ESCADA DOMÉSTICA - ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO,
NÚMERO DEGRAUS 6 UN, ALTURA 1,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PÉS ANTI-DERRAPANTES, SAPATAS BORRACHA, TRAVAMENT O,
CAPACIDADE 120 KG
CatMat: 323193 - ESCADA DOMÉSTICA , MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 6
UN, ALTURA 1,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS ANTIDERRAPANTES, SAPATAS BORRACHA, TRAVAMENTO, CAPACIDADE 120 KG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R$190,06
D a t a : 21/08/2019 10:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:182019 / UASG:160155
Lote/Item: /58
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/08/2019 12:27
Homologação: 03/09/2019 11:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 65
Unidade: UNIDADE
U F : MT

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

00100.164337/2019-34 - 00100.164337/2019-34-33 (ANEXO: 033)

12.561.153/0001-97
* VENCEDOR *

SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

R$190,06

Marca: Botafogo
Fabricante: Botafogo
M o d e l o : ESCADA
Descrição: ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 6 UN, ALTURA 1,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS ANTI-DERRAPANTES, S
APATAS BORRACHA, TRAVAMENT O, CAPACIDADE 120 KG. OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE
Estado:
MT

Cidade:
Cuiabá

Endereço:
R 44, 229

Telefone:
(65) 4141-3835

Email:
smpantanal@hotmail.com
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00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-1 (ANEXO: 001)

Charles Barbosa Oliveira
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

copersonaudio@gmail.com
quarta-feira, 6 de novembro de 2019 16:17
Charles Barbosa Oliveira
Re: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA
MANUTENÇÃO EM TELEFONIA

Charles,
Não podemos cotar, pois esses equipamentos não fazem parte da nossa linha de fornecimento.

Atenciosamente,
Edson Mundim
Dir. Comercial
Tel: (61) 3346-6638 Cel: (61) 98435-9453 / (61) 98493-6666

Em qua., 6 de nov. de 2019 às 15:58, Charles Barbosa Oliveira <charlesb@senado.leg.br> escreveu:
Aos cuidado de Wilson,

Para subsidiar processo licitatório, solicito cotação de preço para aquisição de ferramentas para
manutenção em telefonia conforme especificações técnicas em anexo e quantitativos na tabela abaixo:

23 (vinte e três) - maleta profissional MF931
preta – Vonder

23 (vinte e três) - chave de fenda 1/8” x 3”

1

00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-1 (ANEXO: 001)

23 (vinte e três) - chave de fenda 3/16” x 3”

23 (vinte e três) - chave de fenda 1/4” x 6”

23 (vinte e três) - chave Philips 1/8” x 3”

23 (vinte e três) - chave Philips 3/16” x 3”

23 (vinte e três) - chave Philips 1/4” x 6”

23 (vinte e três) - alicate universal 6”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio)

23 (vinte e três) - alicate de corte diagonal 6”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio)
23 (vinte e três) - alicate de corte diagonal 4”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer)

23 (vinte e três) - alicate de bico longo 6”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer)
23 (vinte e três) - alicate de bico meia cana
curvo 8” (referência Gedore, Tramontina,
Vanádio, Belzer)
23 (vinte e três) - chave enroladeira e
desenroladeira para blocos BLI de telefonia

2

00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-1 (ANEXO: 001)

23 (vinte e três) - badisco tecla com garras
jacaré (referência Multitoc, Intelbras)

23 (vinte e três) - multímetro digital
(referência: Minipa ET-1005)

23 (vinte e três) - ferro de solda de 30 watts

23 (vinte e três) - sugador de solda

23 (vinte e três) - tesoura para cabistas

23 (vinte e três) - alicate para inserção em
bloco Krone/BaRGoa/M10
23 (vinte e três) - kit localizador de cabos
spartec GHI 500 – gerador de tom

23 (vinte e três) - pincel de 3/4";

23 (vinte e três) - estilete grande
23 (vinte e três) - chave tipo Torx com cabo
reto (medida: T10)

23 (vinte e três) – cordão JIG de teste para
blocos M10/Bargoa

01 (uma) - furadeira profissional com mais
de 700w (referência: Bosch, Makita, Dewalt)
03 (três) - parafusadeira elétrica recarregável,
com controle de torque (referência:
Back&Decker, Dewalt, Makita)

3

00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-1 (ANEXO: 001)

01 (um) - jogo de broca para concreto de 4 a
10mm com 5 peças

01 (um) - jogo de broca de aço rápido para
metais - 1/16” a ¼”
02 (duas) - pistola de cola quente para bastão
de 11mm de diâmetro – 40w
04 (quatro) - rádio de comunicação com
alcance mínimo de 10km e baterias
recarregáveis
02 (duas) - lanterna LED recarregável
(mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca

01 (uma) - escada de alumínio com 8
degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

02 (duas) - escada de alumínio com 6
degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

OBS: PEÇO CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESSE EMAIL.

Charles Barbosa Oliveira
Chefe de Serviço de Rede Telefônica
Senado Federal | SPATR | COOTELE | SERETE
Serviço de Rede Telefônica
Edifício Senador Antônio Farias | Unidade de Apoio VI
Telefone: +55 (61) 3303-5210

4

00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-1 (ANEXO: 001)

5

00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-2 (ANEXO: 002)

Charles Barbosa Oliveira
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Hugo <hugo@hlpsolutions.com.br>
terça-feira, 29 de outubro de 2019 18:06
Charles Barbosa Oliveira
RES: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA
MANUTENÇÃO EM TELEFONIA

Não cotamos.

De: Charles Barbosa Oliveira <charlesb@senado.leg.br>
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2019 16:04
Assunto: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EM TELEFONIA
Srs,
Para subsidiar processo licitatório, solicito cotação de preço para aquisição de ferramentas para manutenção em
telefonia conforme especificações técnicas em anexo e quantitativos na tabela abaixo:

23 (vinte e três) - maleta profissional MF931
preta – Vonder

23 (vinte e três) - chave de fenda 1/8” x 3”

23 (vinte e três) - chave de fenda 3/16” x 3”

23 (vinte e três) - chave de fenda 1/4” x 6”

23 (vinte e três) - chave Philips 1/8” x 3”

1

00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-2 (ANEXO: 002)

23 (vinte e três) - chave Philips 3/16” x 3”

23 (vinte e três) - chave Philips 1/4” x 6”

23 (vinte e três) - alicate universal 6” (referência
Gedore, Tramontina, Belzer, Vanádio)

23 (vinte e três) - alicate de corte diagonal 6”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio)

23 (vinte e três) - alicate de corte diagonal 4”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer)

23 (vinte e três) - alicate de bico longo 6”
(referência Gedore, Tramontina, Belzer)
23 (vinte e três) - alicate de bico meia cana curvo
8” (referência Gedore, Tramontina, Vanádio,
Belzer)

23 (vinte e três) - chave enroladeira e
desenroladeira para blocos BLI de telefonia

23 (vinte e três) - badisco tecla com garras jacaré
(referência Multitoc, Intelbras)

23 (vinte e três) - multímetro digital (referência:
Minipa ET-1005)

23 (vinte e três) - ferro de solda de 30 watts

23 (vinte e três) - sugador de solda

2

00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-2 (ANEXO: 002)

23 (vinte e três) - tesoura para cabistas

23 (vinte e três) - alicate para inserção em bloco
Krone/BaRGoa/M10

23 (vinte e três) - kit localizador de cabos spartec
GHI 500 – gerador de tom

23 (vinte e três) - pincel de 3/4";

23 (vinte e três) - estilete grande

23 (vinte e três) - chave tipo Torx com cabo reto
(medida: T10)

23 (vinte e três) – cordão JIG de teste para
blocos M10/Bargoa

01 (uma) - furadeira profissional com mais de
700w (referência: Bosch, Makita, Dewalt)
03 (três) - parafusadeira elétrica recarregável,
com controle de torque (referência:
Back&Decker, Dewalt, Makita)

01 (um) - jogo de broca para concreto de 4 a
10mm com 5 peças

01 (um) - jogo de broca de aço rápido para
metais - 1/16” a ¼”

02 (duas) - pistola de cola quente para bastão de
11mm de diâmetro – 40w

04 (quatro) - rádio de comunicação com alcance
mínimo de 10km e baterias recarregáveis

3

00100.164351/2019-38 - 00100.164351/2019-38-2 (ANEXO: 002)

02 (duas) - lanterna LED recarregável (mínimo 19
LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca

01 (uma) - escada de alumínio com 8 degraus,
dobrável, suporta no mínimo 120kg

02 (duas) - escada de alumínio com 6 degraus,
dobrável, suporta no mínimo 120kg

OBS: PEÇO CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESSE EMAIL.

Charles Barbosa Oliveira
Chefe de Serviço de Rede Telefônica
Senado Federal | SPATR | COOTELE | SERETE
Serviço de Rede Telefônica
Edifício Senador Antônio Farias | Unidade de Apoio VI
Telefone: +55 (61) 3303-5210
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Fonte de Pesquisa

Pesquisa de Preço

FONTE DE PESQUISA DE PREÇOS
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Data: 30/10/2019

Processo: 00200.018063/2019-84

Empresas consultadas para cotação que APRESENTARAM propostas:
Nº

Data

CNPJ

Nome do Fornecedor
e (ou) Empresa

DDD

Telefone

Fax

Contato

E-mail

1

30/10/2019

57.644.825/0001-66

Lojamatel

11

3223-9065

2

06/11/2019

06.205.451/0001-41

Casa das Ferramentas

61

3346-2500

iran@lojamatel.com.br
raimundo@casaferramenta.com.br

3

06/11/2019

12.568.684/0001-01

Campeão da Construção

61

3372-0708

vendas@campeaodaconstrucao.com.br

Simas

4

07/11/2019

11.440.116/0002-49

Vulcão da Borracha

61

3012-7750

-

Helder

5

09/11/2019

24.935.938/0001-61

Lema Comércio e Serviços

62

3242-6587

-

6

12/11/2019

20.900.592/0001-05

Eletrosia

61

3021-2020

-

helder@vulcaodaborracha.com.br
lemacomercioeservicos@gmail.com
leo.lmts@gmail.com

Iran
Raimundo

Jefferson
Leonardo

BANCO DE PREÇOS

OBS: 2 EMPRESAS PESQUISADAS NÃO ENVIARAM SUAS COTAÇÕES.

Fonte de Pesquisa

Senado Federal

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A3D6F5A000327E3F.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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Mapa de Cotações

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Lojamatel

Casa das
Ferramentas

Campeão da
Construção

Vulcão da Borracha

Lema Comércio e
Serviços

BANCO DE
PREÇOS

Eletrosia

1

Maleta profissional MF931 preta

23

Un.

N.C.

259,00

594,20

259,65

347,20

N.C.

347,00

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

23

Un.

N.C.

6,90

1,12

6,60

15,20

N.C.

6,02

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

23

Un.

N.C.

7,90

5,32

N.C.

11,34

N.C.

3,31

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

23

Un.

N.C.

9,90

7,96

10,69

14,77

N.C.

3,99

5

Chave Philips 1/8” x 3”

23

Un.

N.C.

8,70

4,53

8,34

6,93

N.C.

10,00

6

Chave Philips 3/16” x 3”

23

Un.

N.C.

N.C.

5,59

9,57

11,70

N.C.

4,09

7

Chave Philips 1/4” x 6”

23

Un.

N.C.

13,50

10,45

13,15

16,93

N.C.

5,46

8

Alicate universal 6”

23

Un.

N.C.

59,90

25,32

46,80

74,96

N.C.

37,00

9

Alicate de corte diagonal 6”

23

Un.

N.C.

89,90

28,51

72,38

52,05

N.C.

19,42

10

Alicate de corte diagonal 4”

23

Un.

33,50

36,00

14,81

N.C.

107,79

N.C.

17,91

11

Alicate de bico longo 6” - meia cana

23

Un.

N.C.

N.C.

17,14

N.C.

151,84

N.C.

49,65

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

23

Un.

N.C.

N.C.

23,77

N.C.

110,27

N.C.

39,50

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos
BLI

23

Un.

15,00

N.C.

N.C.

N.C.

19,04

N.C.

16,69

N.C.

144,42

N.C.

84,95

67,36

N.C.

85,18

14

Badisco tecla com garras jacaré

23

Un.

69,90

N.C.

N.C.

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

23

Un.

N.C.

N.C.

66,64

16

Ferro de solda de 30 watts

23

Un.

N.C.

49,90

29,32

34,20

48,00

N.C.

26,93

17

Sugador de solda

23

Un.

N.C.

25,90

N.C.

13,00

22,24

N.C.

12,70

18

Tesoura para cabistas

23

Un.

34,90

N.C.

N.C.

N.C.

239,84

N.C.

39,90

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

23

Un.

29,90

N.C.

N.C.

N.C.

152,59

N.C.

20,35

Mapa de Cotações
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Mapa de Cotações

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Lojamatel

Casa das
Ferramentas

Campeão da
Construção

Vulcão da Borracha

Lema Comércio e
Serviços

BANCO DE
PREÇOS

Eletrosia

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

23

Un.

130,60

N.C.

N.C.

N.C.

188,80

N.C.

135,99

21

Pincel de 3/4"

23

Un.

N.C.

2,70

1,89

3,33

4,80

N.C.

1,28

22

Estilete grande - 18mm

23

Un.

N.C.

5,90

29,74

9,50

72,00

N.C.

9,59

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

23

Un.

N.C.

15,90

N.C.

N.C.

12,46

N.C.

7,49

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

23

Un.

15,00

N.C.

N.C.

N.C.

40,00

38,50

38,22

25

Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle
de torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a
¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis

1

Un.

N.C.

429,00

332,51

374,12

508,80

N.C.

391,99

3

Un.

N.C.

899,00

212,90

699,00

1.406,40

N.C.

244,29

1

Un.

N.C.

35,00

25,48

56,51

63,70

N.C.

42,47

1

Un.

N.C.

14,74

45,77

95,84

N.C.

43,00

2

Un.

N.C.

149,00

30,50

N.C.

79,84

N.C.

19,43

4

Un.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

287,84

541,00

318,00

2

Un.

N.C.

175,00

108,06

145,70

57,44

N.C.

53,20

1

Un.

N.C.

209,00

155,01

271,66

398,40

N.C.

174,98

2

Un.

N.C.

169,00

129,08

192,70

289,86

N.C.

190,06

26
27
28
29
30
31
32
33

Mapa de Cotações

Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
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Mapa de Cotações

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

TOTAL GERAL

Qtde.

Un.

Casa das
Ferramentas

Lojamatel

-

Campeão da
Construção

-

Vulcão da Borracha

-

-

Lema Comércio e
Serviços

51.739,77

Eletrosia

BANCO DE
PREÇOS

26.702,95

Legenda:
N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.

Mapa de Cotações
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Mapa de Cotações (total)

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL POR ITEM
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de
equipamentos telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços TOTAIS POR ITEM dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Casa das
Ferramentas

Lojamatel

Campeão da
Construção

Vulcão da Borracha

Lema Comércio e
Serviços

BANCO DE
PREÇOS

Eletrosia

1

Maleta profissional MF931 preta

23

Un.

-

5.957,00

13.666,60

5.971,95

7.985,60

-

7.981,00

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

23

Un.

-

158,70

25,76

151,80

349,60

-

138,46

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

23

Un.

-

181,70

122,36

-

260,82

-

76,13

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

23

Un.

-

227,70

183,08

245,87

339,71

-

91,77

5

Chave Philips 1/8” x 3”

23

Un.

-

200,10

104,19

191,82

159,39

-

230,00

6

Chave Philips 3/16” x 3”

23

Un.

-

-

128,57

220,11

269,10

-

94,07

7

Chave Philips 1/4” x 6”

23

Un.

-

310,50

240,35

302,45

389,39

-

125,58

8

Alicate universal 6”

23

Un.

-

1.377,70

582,36

1.076,40

1.724,08

-

851,00

9

Alicate de corte diagonal 6”

23

Un.

-

2.067,70

655,73

1.664,74

1.197,15

-

446,66

10

Alicate de corte diagonal 4”

23

Un.

770,50

828,00

340,63

-

2.479,17

-

411,93

11

Alicate de bico longo 6” - meia cana

23

Un.

-

-

394,22

-

3.492,32

-

1.141,95

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos
BLI

23

Un.

-

-

546,71

-

2.536,21

-

908,50

23

Un.

345,00

-

-

-

437,92

-

383,87

13
14

Badisco tecla com garras jacaré

23

Un.

1.607,70

-

-

-

3.321,66

-

1.953,85

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

23

Un.

-

-

1.532,72

0,00

1.549,28

-

1.959,14

16

Ferro de solda de 30 watts

23

Un.

-

1.147,70

674,36

786,60

1.104,00

-

619,39

17

Sugador de solda

23

Un.

-

595,70

-

299,00

511,52

-

292,10

18

Tesoura para cabistas
Alicate para inserção em bloco
Krone/BaRGoa/M10

23

Un.

802,70

-

-

-

5.516,32

-

917,70

23

Un.

687,70

-

-

-

3.509,57

-

468,05

19
20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

23

Un.

3.003,80

-

-

-

4.342,40

-

3.127,77

21

Pincel de 3/4"

23

Un.

-

62,10

43,47

76,59

110,40

-

29,44

Mapa de Cotações (total)
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Mapa de Cotações (total)

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL POR ITEM
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de
equipamentos telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços TOTAIS POR ITEM dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Casa das
Ferramentas

Lojamatel

Campeão da
Construção

Vulcão da Borracha

Lema Comércio e
Serviços

BANCO DE
PREÇOS

Eletrosia

22

Estilete grande - 18mm

23

Un.

-

135,70

684,02

218,50

1.656,00

-

220,57

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

23

Un.

-

365,70

-

-

286,58

-

172,27

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

23

Un.

345,00

-

-

-

920,00

885,50

879,06

25

Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle
de torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16”
a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis

1

Un.

-

429,00

332,51

374,12

508,80

-

391,99

3

Un.

-

2.697,00

638,70

2.097,00

4.219,20

-

732,87

1

Un.

-

35,00

25,48

56,51

63,70

-

42,47

1

Un.

-

0,00

14,74

45,77

95,84

-

43,00

2

Un.

-

298,00

61,00

-

159,68

-

38,86

4

Un.

-

-

-

-

1.151,36

2.164,00

1.272,00

2

Un.

-

350,00

216,12

291,40

114,88

-

106,40

1

Un.

-

209,00

155,01

271,66

398,40

-

174,98

2

Un.

-

338,00

258,16

385,40

579,72

-

380,12

-

-

-

-

51.739,77

26
27
28
29
30
31
32
33

Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs),
com fonte de alimentação para sua recarga em
220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
TOTAL GERAL

Mapa de Cotações (total)
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Planilha Estimativa de Despesas

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Preço Estimado (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

1

Maleta profissional MF931 preta

23

Un.

259,00

347,00

361,41

137,34

38%

347,00

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

23

Un.

1,12

6,60

7,17

5,07

71%

6,60

7.981,00
151,80

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

23

Un.

3,31

6,61

6,97

3,47

50%

6,61

152,03

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

23

Un.

3,99

9,90

9,46

3,94

42%

9,90

227,70

5

Chave Philips 1/8” x 3”

23

Un.

4,53

8,34

7,70

2,08

27%

8,34

191,82

6

Chave Philips 3/16” x 3”

23

Un.

4,09

7,58

7,74

3,51

45%

7,58

174,34

7

Chave Philips 1/4” x 6”

23

Un.

5,46

13,15

11,90

4,27

36%

13,15

302,45

8

Alicate universal 6”

23

Un.

25,32

46,80

48,80

19,38

40%

46,80

1.076,40
1.197,15

9

Alicate de corte diagonal 6”

23

Un.

19,42

52,05

52,45

29,43

56%

52,05

10

Alicate de corte diagonal 4”

23

Un.

14,81

33,50

42,00

37,93

90%

33,50

770,50

11

Alicate de bico longo 6” - meia cana

23

Un.

17,14

49,65

72,88

70,29

96%

49,65

1.141,95

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

23

Un.

23,77

39,50

57,85

46,08

80%

39,50

908,50

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

23

Un.

15,00

16,69

16,91

2,03

12%

16,69

383,87

14

Badisco tecla com garras jacaré

23

Un.

69,90

84,95

99,76

39,40

39%

84,95

1.953,85
1.549,28

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

23

Un.

66,64

67,36

73,06

10,50

14%

67,36

16

Ferro de solda de 30 watts

23

Un.

26,93

34,20

37,67

10,65

28%

34,20

786,60

17

Sugador de solda

23

Un.

12,70

17,62

18,46

6,65

36%

17,62

405,26
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Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Preço Estimado (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

18

Tesoura para cabistas

23

Un.

34,90

39,90

104,88

116,91

111%

39,90

917,70

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

23

Un.

20,35

29,90

67,61

73,75

109%

29,90

687,70

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

23

Un.

130,60

135,99

151,80

32,16

21%

135,99

3.127,77

21

Pincel de 3/4"

23

Un.

1,28

2,70

2,80

1,36

49%

2,70

62,10

22

Estilete grande - 18mm

23

Un.

5,90

9,59

25,35

27,72

109%

9,59

220,57

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

23

Un.

7,49

12,46

11,95

4,23

35%

12,46

286,58

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

23

Un.

15,00

38,36

32,93

11,98

36%

38,36

882,28

25

Furadeira profissional com mais de 700w

1

Un.

332,51

391,99

407,28

66,52

16%

391,99

391,99

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

3

Un.

212,90

699,00

692,32

495,79

72%

699,00

2.097,00

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

1

Un.

25,48

42,47

44,63

15,56

35%

42,47

42,47

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

1

Un.

14,74

44,39

49,84

33,72

68%

44,39

44,39

2

Un.

19,43

55,17

69,69

59,03

85%

55,17

110,34

4

Un.

287,84

318,00

382,28

138,28

36%

318,00

1.272,00

2

Un.

53,20

108,06

107,88

53,55

50%

108,06

216,12

28
29
30
31

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro –
40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e
baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca
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Planilha Estimativa de Despesas

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

32
33

Discriminação dos materiais (especificações)

Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg

Preço Estimado (R$)

Qtde.

Un.

1

Un.

155,01

209,00

241,81

98,09

41%

209,00

209,00

2

Un.

129,08

190,06

194,14

59,26

31%

190,06

380,12

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

30.302,63

TOTAL GERAL

(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço Médio Unitário (PMU). É resultado da divisão entre o DP e o PMU.
(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto de
dados em duas partes de igual tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:
Pesquisa de mercado

Elaboração da planilha de cálculo

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica
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TERMO DE REFERÊNCIA

“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação
e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos. ”
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. CATSER
Código CATSER: 19739
Descrição: Instalação / Manutenção - Rede Telefônica.
1.2. Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
1.3. Prazo Estipulado
A execução dos serviços contratados dar-se-á pelo prazo de 12 (doze)
meses consecutivos, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses.
1.4. Natureza do Serviço
Os serviços executados por essa contratação são de natureza continuada.
1.5. Contextualização e Justificativa
Para esse Termo de Referência, entende-se como Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal – CASF o Prédio Principal, os Anexos I e II,
os Blocos 1 a 21, as Residências Oficiais da SQS 309 e da QI 12 no Lago Sul, os
Escritórios Externos no Setor Comercial Sul e no Aeroporto de Brasília, o Centro
de Transmissão do Colorado e a Torre de TV de Brasília.
A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da
COOTELE, em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de
Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de Material de
Telecomunicações – SEALMAT, compõe-se de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede
interna chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE),
distribuídos por todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando
o DG principal às Concessionárias de Telecomunicações;
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- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas
Residências Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos
C/G com o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o
PABX das Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de
Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal –
QI 12 do Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do
Colorado, Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago
Sul, Anexo II – subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco
2 (Interlegis), Bloco 10 (Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco
19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade
variando de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da
COOTELE com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas
telefônicas, caixas telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das
ligações que entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para
efeitos de averiguações das contas telefônicas em nível local ou de
longa distância.
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O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta
e dois) aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo
distribuídos em: 470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e
noventa e dois) telefones analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones
digitais.
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal visa manter em operação toda infraestrutura e telefones relatados acima
em caráter permanente em suas dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a
sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente. Sem a mesma, não há como
manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como, nos casos de
defeitos e suas incidências, não há como repará-los em um prazo razoável para
não impactar nos trabalhos legislativos.
1.6. Dos Níveis de Serviço de Atendimento Estabelecidos
A Contratada deverá prestar os serviços definidos neste Termo de
Referência de acordo com os níveis de serviço (ANS) pré-estabelecidos, estando
sujeita às penalidades e sanções pelo seu descumprimento.
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2. OBJETIVO GERAL
Promover a contratação de uma empresa, no ramo de telecomunicações,
que preste serviços de instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos, prorrogáveis até sessenta meses, buscando atender com qualidade e
rapidez os serviços demandados pelos usuários ao Serviço de Rede Telefônica –
SERETE, ao Serviço de Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de
Material de Telecomunicações – SEALMAT da Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE do Senado Federal.
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3. FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE
A equipe técnica operará em caráter permanente nas dependências do
Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00,
ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em turnos de 6 horas. O
controle de presença dar-se-á por meio de relógio de pontos com coletor biométrico
e impressão de comprovantes de entrada e saída.
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS EM TELEFONIA

A

SEREM

EXECUTADOS

PELOS

As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa
Legislativa, bem como acompanhamento de obras voltadas às instalações
telefônicas nos seus diversos órgãos e gabinetes, de auxílio e de execução de novas
instalações de cabeamento, de linhas telefônicas e de ramais, pequenos reparos
em aparelhos analógicos, aparelhos digitais, aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão
de caixas e distribuidores telefônicos, operacionalização do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas), liberação e/ou controle de
estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em telefonia utilizados
nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do gerenciamento de
atestos das chamadas e de contas telefônicas.
4.1. Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções ou nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos
fac símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer
outra verificação necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;
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-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal.

4.2. Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas
internos da COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica
Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema
de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los,
atualizá-los e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e
dos telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac
símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas
telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas
disponível no setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística
de documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o
sistema de gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas
telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens
de Serviço referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor,
bem como de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado
pelo chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

4.3. Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções e nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac
símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;
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-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE,
CTP-APL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos
a serem executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao
reparo das linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de
conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto
Arquitetônico Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de
proteção de linhas, jumpers internos, cabos externos e seus pontos de
aterramento em todo o complexo predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch
cords de telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento
de cabos, excesso de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de
ruído e interferências nas comunicações nas tubulações existentes e dentro
da galeria técnica;
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-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das
ordens de serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços
que surgirão por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de
substituições de trabalhadores;
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5. QUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS EM TELEFONIA
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes
qualificações profissionais:
5.1. Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada.

5.2. Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet.
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5.3. Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica
•
•

•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em
eletrônica ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de
ensino conceituada, onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do
curso técnico em telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso
técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais
e as escolas técnicas, públicas ou privadas.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

15

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2B4CF88F00328BD4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.164369/2019-30

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

6.

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS
A Contratada deverá prestar os serviços definidos no presente edital de
acordo com os níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a glosas
pelo descumprimento do ANS - Acordo de Nível de Serviço.
Indicadores de Desempenho
A Contratada deverá garantir o cumprimento dos indicadores de
desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados
dentro dos prazos estabelecidos neste ANS.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de
todas as atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte
fórmula:
Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço (%) = 100% −

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100%
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de
Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas
e fornecidas por meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS)
desenvolvido por essa Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais
dados serão extraídos no formato de planilha em Excel para sua averiguação e
cálculos do NS conforme fórmula acima.
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Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento
e Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio
de sua equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução
conforme tabela abaixo:
Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços

Item

Atividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atualização de cadastro
Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de
passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

29
30

Tempo
máximo de
execução
(hh:mm)
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00

Média
mensal de
incidência
9
1
12
6
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1

24:00

1

24:00

2
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A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de
ordens de serviço abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio
para execução de uma ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto
aplicado na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado
como ruim ou péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle
de Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o
serviço;
c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde,
para cada resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um
décimo negativo) na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme
fórmula abaixo:

DQA = 0,1xQR + 0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para
efeito do cálculo do DQA.
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7. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Avaliação dos Serviços no Mês sem Contingência
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado,
conforme abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b. Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão
imputados diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no
item 7.3;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será
calculada mensalmente conforme fórmula do inciso II do item 5;
d. A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte
fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA) = 100 − ∑ PPNSi − DQA
i =1

onde:

PPNSi

•

representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia
por desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;

•

DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.

•

II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa)
pontos, serão aplicadas à Contratada as penalidades indicadas na Tabela 5 do
item 7.4.
7.2. Avaliação dos Serviços no Mês com Contingência
Será considerado mês com contingência quando o fluxo normal de
serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior.
I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da
nota de avaliação (NA);
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II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo
da NA, apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
7.3. Critérios de Avaliação
O Senado acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço (NS)
descrito no inciso I do item 6. De acordo com seu valor, será aplicado as pontuações da
tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação

Item

01

Descrição

Nível de Serviço NS

Periodicidade
de Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos
por Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

7.4. Glosas pelo Baixo Desempenho
No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme fórmula do
item 7.1, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicada glosa à fatura apresentada pela
Contratada, conforme planilha a seguir:
Tabela 5 – Glosas na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços

Item
01

Nota de Avaliação (NA)
NA ≥ 90

02

80,00 ≤ NA < 90,00

03

70,00 ≤ NA < 80,00

04

60,00 ≤ NA < 70,00

05

50,00 ≤ NA < 60,00

06

NA < 50,00

07

02 (duas) notificações
consecutivos.

em

Notificação/Glosa
Sem aplicação de glosas à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via email, com confirmação do recebimento da
Contratada.
Glosa de 3,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Glosa de 6,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Glosa de 10,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência
Glosa de 15,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
meses Glosa de 3,00% sobre valor faturado no mês
de aplicação da segunda Notificação.
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Item
08

Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em Glosa de 3,00% sobre valor faturado no mês
meses consecutivos.
de aplicação da notificação.

O percentual máximo aceitável de glosa mensal será de 10%, sendo que
acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes no item 18.
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8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS
Sempre que um serviço terminar de ser executado, a equipe do Serviço de
Apoio Administrativo e Controle de Qualidade – SEQUALI da Coordenação de
Telecomunicações enviará um e-mail para o(a) solicitante/recebedor(a) do serviço
com um link, onde haverá o número da ordem de serviço, que dará acesso ao
questionário na página COOTELE, na intranet do Senado Federal, perguntando
como o usuário avalia a qualidade do serviço executado, se ÓTIMO, BOM, RUIM
ou PÉSSIMO. Além disso, haverá um campo para observações que achar
pertinente.
As respostas de tais questionários serão utilizadas para composição do
DQA - Desconto por falta de qualidade no atendimento – caso os serviços forem
avaliados como RUIM ou PÉSSIMO e comporá a nota de avaliação mensal dos
serviços executados, como descrito no inciso II do item 6.
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9. PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
9.1. Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore,
Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore,
Tramontina, Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);

-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;
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-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

9.2. Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch,
Makita, Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque,
(referência: Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e
baterias recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo
120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três)
Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma
para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços,
que se responsabilizarão pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á
com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de
comunicação do fiscal, do gestor ou do colaborador ao preposto da empresa. A
substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia
em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede
Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua
substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as mesmas estiverem
deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor ao preposto da empresa.
A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que
a usou ou a perdeu, em ressarci-la.
9.3. Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução
do objeto dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 33,50
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 39,50
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 770,50
R$ 1.141,95
R$ 908,50
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
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DESCRIÇÃO:
Pincel de 3/4";
Estilete grande
Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

Qtd

Valor unit.

Valor total

23 un
23 un
23 un
23 un
1 un
3 un

R$ 2,70
R$ 9,59
R$ 12,46
R$ 38,36
R$ 391,99
R$ 699,00

R$ 62,10
R$ 220,57
R$ 286,58
R$ 882,28
R$ 391,99
R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un
2 un

R$ 44,39
R$ 55,17

R$ 44,39
R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 190,06

R$ 380,12

VALOR
TOTAL

R$ 30.302,63

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF
nºs. 162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco)
anos, com excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente,
multímetro e ferro de solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor
detalhamento, seguem vida útil e taxa anual de depreciação para cada ferramenta
na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
NCM

Vida útil (anos)

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

9.4. Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades
diárias, esses funcionários são frequentemente requisitados a realizarem
atendimentos personalizados a Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes
serão compostos das seguintes peças:
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MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso
em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a
empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos
aos colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa
apresentação dos mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer
desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade
anual ou, por causa de sua má qualidade ou deterioração em serviço, quando
reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto da empresa.
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Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor
ou fiscal para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado
qualquer desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas
quando os mesmos estiverem deteriorados, por meio de comunicação do gestor
ou do fiscal ao preposto da empresa.
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10. JUSTIFICATIVAS SALARIAIS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE
CUSTO
O Conjunto Arquitetônico do Senado Federal - CASF é formado por mais
de cem gabinetes, setenta e três residências oficiais, inúmeros órgãos administrativos e
mais de 4.860 (quatro mil, oitocentos e sessenta) ramais e aparelhos telefônicos. Além
disso, tem uma rede complexa com tecnologias analógica, digital e VoIP (voz sobre IP),
com mais de 11.000 onze mil pares metálicos, 11 (onze) DG – distribuidores gerais e 400
(quatrocentas) caixas telefônicas.
Por se tratar de um dos Poderes da República, com sua responsabilidade
perante a União e aos contribuintes, o Senado Federal se preocupa com as partes sensíveis
inerentes à contratação de terceirização descritas abaixo:
• Manter sigilo telefônico de parlamentares e servidores do Senado
Federal;
• Guardar sigilo de informações adquiradas em gabinetes;
• Eficiência na execução dos serviços para não inviabilizar a
comunicação dos gabinetes aos Senadores ou às suas bases;
• Evitar rotatividade nos postos de trabalho, com perda de
trabalhadores para iniciativa privada e possível perda na eficiência
e no sigilo.
Deste modo, requer-se, da empresa especializada a ser contratada, a
qualificação dos Técnicos em Telefonia com:
• Experiência comprovada em carteira ou por meio de declaração de
institutos ou escolas técnicas;
• Curso de instalador e reparador de linhas de assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básicos de eletrônica ou
curso básicos em eletrotécnica;
• Curso básico em NR-10.
Ademais, para ser coerente com o mercado de trabalho, com a qualificação
acima requerida, e com a preocupação com as partes sensíveis inerentes a esse tipo de
terceirização, levantou-se junto aos órgãos Públicos Federais, tais como Câmara dos
Deputados, Banco Central, STF, STJ, TJDFT, TST, PGR, TCU e TSE, contratações de
terceirizações, similares ao do Senado Federal, com as mesmas atribuições e
qualificações.
Desse levantamento, apenas a Câmara dos Deputados e TST fazem
contratações de profissionais com as mesmas qualificações e atribuições ao que o Senado
Federal vem fazendo. Abaixo a tabela com dados das contratações desses órgãos:
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Tabela 8 – Dados contratuais de terceiros em órgãos Públicos Federais
Órgão Função
Atribuições
Cursos exigidos
Salário
Ensino Fundamental
Identificação e correção de
completo; experiência de
problemas de cabeamento;
Auxiliar técnico
seis meses no ramo; curso
CD
Prestar auxílio em serviços de
R$ 1.803,29
em eletrônica
básico em Eletrônica/
manutenção e instalação de
Telecomunicações ou
equipamentos
Telefonia
Instalar infraestrutura de rede
Ensino médio; experiência
Atendente
telefônica; Instalador,
de um ano no ramo; curso
R$ 2.608,55
TST
presencial em
desinstalador e remanejador de
de IRLA ou básico em
telefonia
ramais telefônicos
telecomunicações
(analógicos/VoIP)
Valor médio
R$ 2.205,92

Assim, baseado nos dados apresentados acima, obedecendo-se a Emenda
Constitucional n° 95, para que o impacto nos custos contratuais não sejam superiores ao
contrato atual, sugere-se o mesmo salário base do contrato em vigor de R$ 2.009,14 (dois
mil e nove reais e catorze centavos), ou seja, o nível 49 do CCT SINTTEL/SINDIMEST
2018/2020 (vide ANEXO II).
Além disso, os Técnicos em Telefonia III, dentre outras atribuições, serão
responsáveis por toda instalação, reparos e vistorias dentro da galeria técnica subterrânea
do Senado Federal. Os vários cabos telefônicos que passam dentro da galeria e que
interligam o distribuidor geral aos Anexo I, Anexo II, Gráfica, Blocos de Apoio e Prédio
Principal estão dispostos a uma distância de, aproximadamente, um metro na horizontal
e na vertical dos cabos e dos capacitores de alta tensão e alta potência (13.800, 2.400 e
380 volts). Deste modo, no desenvolvimento de suas atividades, tais Técnicos estarão
expostos ao perigo, de modo intermitente e habitual, à proximidade do sistema de
alta tensão e alta potência - SAP.
Posto isso, de acordo com a orientação Jurisprudencial nº 347 da SDI1/TST in verbis:
“É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e
reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de
suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido
em contato com sistema elétrico de potência.”
e de acordo com o Anexo IV da Norma Regulamentadora n° 16 (NR-16) publicada na
Portaria Nº 1.078, de 16 de julho de 2014:
“1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:
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b) que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme
estabelece a NR-10;”
Sendo assim, para adequação às normas NR-10 e NR-16, esses Técnicos
em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
Deste modo, em resumo, o salário base proposto para as categorias são os
que seguem na tabela abaixo:
Tabela 9 – Resumo do salário base proposto.

CATEGORIA
Técnicos em Telefonia I
Técnicos em Telefonia II
Técnicos em Telefonia III

Nível CCT

Salário base

49
49
49

R$ 2.009,14
R$ 2.009,14
R$ 2.009,14

Periculosidade NR-10
e NR-16
NÃO
NÃO
SIM (30%)
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11. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO MÍNIMO DE TRABALHADORES
PARA EQUIPE TÉCNICA
Para se levantar o quantitativo de Técnicos em Telefonia há que baseá-los
na quantidade de serviços a executar dentro do limite de tempo médio aceitável
para execução de uma ordem de serviço, ou seja, 2 (duas) horas (dado extraído da
tabela 2 – item 6).
Cumpre salientar que a equipe atual que executa a instalação e reparação
na rede telefônica por meio do CT 041/2018, já atendeu, nos últimos dois anos,
15.020 (quinze mil e vinte) ordens de serviços, uma média de 683 (seiscentas e
oitenta e três) ordens de serviço por mês, conforme detalhado na tabela 10 abaixo.
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos

2018
Quantidade OS
janeiro
579
fevereiro
818
março
638
abril
530
maio
609
junho
587
julho
363
agosto
1127
setembro
585
outubro
710
novembro
487
dezembro
266

2019
Quantidade OS
janeiro
721
fevereiro
1204
março
931
abril
808
maio
764
junho
813
julho
662
agosto
614
setembro
631
outubro
573
Total OS
15020
Média

683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal
acima, pois, em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores,
reformas de gabinetes, aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros,
a equipe não daria conta do excesso de serviços, prejudicando a qualidade e
eficiência e não atenderia ao ANS – acordo de nível de serviço estipulado para
execução das ordens de serviços. Deste modo, na tabela 11 que segue, apresentamse os meses com atividades atípicas ocorridas durante os dois últimos anos.
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Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
Votação do orçamento de 2019
agosto
1127
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
fevereiro
1204
Reformas
e trocas de gabinetes de Senadores
março
931
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho
de reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada
por, pelo menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de
técnico executará 3 ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho
será de 6 (seis) horas diárias.
Daí, em um mês com 22 (vinte e dois) dias úteis, necessita-se:
é

=

%=
=

,

≈

=

Em outras palavras, uma equipe técnica mínima com 30 (trinta) Técnicos
em Telefonia será capaz de executar, pelo menos, 90% (noventa por cento) de
todos os serviços descritos na tabela 2 sem extrapolar seu prazo máximo, mesmo
em meses com atividades atípicas a esse Senado Federal. Ou seja, mesmo em
meses com excesso de atividades e serviços, uma equipe com trinta Técnicos em
Telefonia será suficiente para executar todas as ordens de serviço dentro do ANS
– acordo de nível de serviço que é de 90% (noventa por cento).
Assim, em resumo, a equipe mínima aceitável para os parâmetros de
eficiência e qualidade desse Termo de Referência terá que ser composta por:
Tabela 12 – Quantitativo mínimo da equipe técnica

Item
1
2
3

Quantidade
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
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12. JORNADA DE TRABALHO E FÉRIAS
Para uma maior abrangência ao atendimento aos órgãos da Casa, a equipe
técnica operará em caráter permanente nas dependências do Senado Federal, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente, distribuída ao longo
desse horário, em dois turnos de 6 (seis) horas. O controle de presença dar-se-á por
meio de relógio de pontos com coletor biométrico e impressão de comprovantes de
entrada e saída
Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais de
semana e feriados ou em sessões extraordinárias do Senado, fora dos dias e horários
normais de funcionamento do Senado Federal, a Contratada, quando solicitado pelo
fiscal ou gestor, se obriga a disponibilizar equipes com número de profissionais
suficiente para a execução dos serviços demandados. As horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas,
em dia escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o Senado Federal.
Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos
em turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Turno

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00

Ademais, conforme as quantidades de ordens de serviços da tabela 10, em
período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato com reposição de
funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair de
férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês
de janeiro, bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na
segunda quinzena do mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses
meses em questão, hão haverá substitutos ou feristas.
Como os Técnicos em Telefonia II desempenharão suas funções
internamente à COOTELE, cada um deles trabalhará 6h corridas ao longo da jornada
de trabalho de 08:00 às 20:00, conforme melhor disposição e desempenho das
funções do Serviço de Tarifação e o Serviço de Almoxarifado dessa Coordenação.
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13. CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO
BASE
Extraindo-se os dados dos itens 10, 11 e 12 acima, apresenta-se a tabela
abaixo com dados resumidos com a quantidade necessária de funcionários para
execução do objeto dessa contratação, suas respectivas categorias, jornadas de
trabalho e salário base:
Tabela 14 – Quantidade, categoria, jornada de trabalho e salário base

Item
1
2
3

Qtd.
func.
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III

Jornada de
Salário
trabalho
base
30 horas semanais R$ 2.009,14
30 horas semanais R$ 2.009,14
30 horas semanais R$ 2.009,14

Periculosidade
NR 10 e NR16
Não
Não
Sim (30%)

Na presente contratação, não há previsão de feristas e nem de folguistas.
No entanto, os funcionários faltosos, independente do motivo, terão que ser substituídos
em até 1 (um) hora, após o preposto ser informado, com trabalhador com a mesma
qualificação técnica do item 5. A não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na
glosa de um dia do funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do
funcionário que se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de
hipótese alguma, a Contratada em atingir o ANS – acordo de nível de serviço estipulado
nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18 deste Termo de
Referência.
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14. CAPACIDADE TÉCNICA
A empresa deverá apresentar as seguintes documentações comprovando
sua capacidade técnica para a execução dos serviços objeto da contratação:
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não inferior a 36
(trinta e seis) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes de
telefonia, com número de postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
a.1) Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, 20
(vinte) postos de trabalho;
a.2) Para a comprovação do lapso temporal mencionado na alínea “a” (36
meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as contratações
correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes, e, ao menos um
deles, seja superior a 24 (vinte e quatro) meses;
a.3) Para a comprovação do quantitativo menciona na alínea “a.1”, será
admitido o somatório de atestados, desde que, ao menos um atestado da alínea
“a.2”, tenha no mínimo 15 (quinze) postos de trabalho.
a.4) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução;
a.5) A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
b) A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do
registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos
serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional(is), que
tenha(m) vínculo com a empresa licitante, de nível superior, com formação em
Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas nos artigos 8º e
9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II da Resolução do
CONFEA nº 1.010/2005.
b.1) A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em
que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

37

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2B4CF88F00328BD4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.164369/2019-30

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

c) Termo de Vistoria, nos termos do ANEXO I, ou Declaração de Dispensa de
Vistoria, constando:
c.1) Realizou vistoria em todos os locais onde serão executados os serviços
objeto da licitação, inclusive na galeria técnica, para a qual será exigido
agendamento prévio junto à Coordenação de Telecomunicações, no Bloco 13 do
Senado Federal, telefone 3303-5210, perante o servidor Charles Barbosa Oliveira,
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da licitação, nos horários de
08:30 às 12:00 e 14:00 às 17:00; ou
c.2) Não considera necessário realizar a vistoria, pois tem conhecimento
de todas as informações necessárias para cumprimento das obrigações do objeto
deste Termo de Referência.
d) Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
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15. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA CONTRATADA
São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Termo de
Referência ou decorrentes da natureza do ajuste:
-

Iniciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, a prestação dos serviços de instalação e reparação na rede telefônica,
objeto deste Termo de Referência, de acordo com as normas gerais de
manutenção atinentes à espécie e, ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e
normas técnicas dos fabricantes, ficando responsável por quaisquer prejuízos
causados aos equipamentos e instalações por falta de reparo adequada;

-

Manter durante e execução do contrato as condições que ensejaram sua
contratação;

-

Apresentar, no ato da assinatura do contrato, a Planilha de Preços,
devidamente preenchida de todas as categorias profissionais;

-

Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
sempre que houver alteração;

-

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do
contrato;

-

Efetuar o pagamento de eventuais serviços extraordinários, por empregado,
respeitados os limites fixados pela legislação e Convenção Coletiva da
categoria;

-

Designar formalmente preposto em Brasília para representá-la perante a
Administração durante todo o período de vigência do contrato, não podendo
este ser um dos empregados por meio deste contrato;

-

Fornecer, em até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato, os
uniformes, constantes no item 9.4, a todos colaboradores;

-

Fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte
adequado no deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
para execução dos serviços do objeto desse Termo de Referência, vedado o
desconto dos respectivos custos nos salários;
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-

Fornecer ao gestor e aos fiscais do contrato relação nominal, em meio digital,
dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal, com as
respectivas funções, endereços residenciais e horário de trabalho, indicando o
local em que exercem suas atividades, e comunicar toda e qualquer alteração
que venha a ocorrer;

-

Fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de
locomoção nos quantitativos que se fizerem necessários à execução dos
serviços;

-

Comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na
execução dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os dados
e circunstâncias julgados necessários ao relato e ao estabelecimento dos fatos;

-

Fornecer relógio de pontos, com coletor biométrico, que emite comprovantes
do horário de entrada e saída, em até 30 dias corridos após início da execução
do contrato;

-

Repor os funcionários faltosos em até 1 (uma) hora, após o preposto ser
informado, com trabalhador com a mesma qualificação técnica do item 5. A
não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na glosa de um dia do
funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário que
se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de hipótese
alguma, a Contratada em atingir o ANS – acordo de nível de serviço estipulado
nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18 deste Termo
de Referência;

-

Manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o empregado com conduta
julgada inconveniente e/ou desrespeitosa;

-

Dentro das dependências do Senado Federal, manter seus empregados
uniformizados e obrigar que os mesmos portem o crachá fornecido pela
Polícia do Senado na altura do peito;

-

Prestar os serviços objeto do contrato com a utilização de ferramental
adequado e por meio de empregados comprovadamente especializados e
treinados;

-

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
Senado, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Senado;
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-

Manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem
substituídos imediatamente, sendo que os equipamentos elétricos devem ser
dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

-

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade,
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Senado;

-

Responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de
sua propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao Senado
Federal qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou
quaisquer outros fatos que possam vir a ocorrer;

-

Responsabilizar-se por seus empregados, ficando o Senado Federal isento de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;

-

Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
instituído pela lei n.º 8.078, de 11 setembro de 1990;

-

Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer
vínculo empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e
exclusivamente pela Contratada e a ela vinculados;

-

Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por
acidente ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;

-

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem
causados por seus empregados ou preposto, inclusive por omissão destes, ao
Contratante ou a terceiros, nas dependências do Senado;

-

Em nenhuma hipótese poderá a Contratada veicular publicidade acerca do
serviço a que se refere o presente contrato.
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16. REGIME DE EXECUÇÃO PARA A CONTRATADA
A contratação será realizada sob a forma de execução indireta e pelo
regime de empreitada por preço global. O critério de seleção da proposta será o
de menor preço.
Todos os serviços serão executados sob a orientação e comando da
Contratada, cabendo ao fiscal ou ao gestor do contrato apenas fazer as
comunicações necessárias, por intermédio do preposto designados pela mesma.
Os equipamentos descritos no item 9, necessários à execução dos serviços,
serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o primeiro dia de
execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes definições:
-

Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de
funcionamento dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos
e/ou os decorrentes do uso normal.

-

Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e
defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos
equipamentos, e abrangerá os serviços de identificação de situações que
possam causar avarias ou indisponibilidades ao sistema de
telecomunicações.

Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento de
sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser
executados aos sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do
Senado Federal. Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas
trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por
meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre funcionário,
empresa e o Senado Federal.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico
do Senado Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento)
das ordens de serviços executadas na Tabela 10.
Os empregados da Contratada deverão obedecer aos seguintes padrões de
conduta:
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-

Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido
pela Polícia do Senado Federal na altura do peito;

-

Ser discreto(a) e cortês;

-

Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar
ou tiver acesso;

-

Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver
acesso;

-

Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;

-

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
observadas as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.

16.1. Justificativas ao critério de julgamento pelo menor preço global
O presente processo licitatório permitirá a contratação de empresa
especializada, que tenha Técnicos em Telefonia, para prestar serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal em conformidade aos critérios de qualidade e eficiência do acordo de nível
de serviços – ANS descrito no item 6. A separação feita nesse Termo de
Referência para os três tipos de Técnicos em Telefonia é apenas para delimitar sua
atuação em serviços que serão executados dentro dessa Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE e não significa, em hipótese alguma, três cargos
diferentes.
Deste modo, por se tratar de apenas um cargo, s.m.j., seu fracionamento
para adjudicação por itens e não por preço global prejudicaria o conjunto, uma vez
que possivelmente não se conseguiria várias empresas que comprovassem a
Capacidade Técnica solicitada no item 14. Além disso, s.m.j., como teria um item
com apenas 4 (quatro) e outro com apenas 6 (seis) Técnicos em Telefonia, haveria
perda na economia de escala, já que nesses casos, pelos custos administrativos às
empresas, não se obteriam descontos nos lances do pregão eletrônico na mesma
proporção que ocorreria com o conjunto de 30 (trinta) Técnicos em Telefonia.
Por fim, em reuniões, a Diretoria-Executiva de Gestão desse Senado
Federal tem orientado no sentido de diminuir o quantitativo excessivo de contratos
com objetos similares que há em determinadas Coordenções ou Secretarias, pois
isso tem prejudicado a eficiência e onerado os custos da gestão Pública.
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Assim, pelo descrito acima, sugere-se adotar nesse certame o critério de
julgamento pelo menor preço global e não por itens.
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17. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Deverá o Contratante, representado pelos fiscais ou gestores, devidamente
nomeados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste
contrato, inclusive:
-

Caberá ao órgão financeiro do Senado Federal providenciar os depósitos em
garantia bloqueados para movimentação – DGBM para provisionamento de
valores para pagamento das férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias,
13° (décimo terceiro) salário, respectivos encargos previdenciários, multa
sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da contratada;

-

Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se torne necessária;

-

Exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada que, a seu
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;

-

Manter, junto à Contratada, criterioso registro dos acontecimentos, sendo
que este, caso ocorra, deverá ser feito em um processo apartado, autuado
no sistema SIGAD. Ao se encerrar o referido contrato, tal processo deverá
ser juntado ao último processo de pagamento;

-

Exigir e conferir todos os documentos previstos no edital da licitação que
habilitou a Contratada, como condição para a prorrogação deste contrato;

-

Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade
cometida pela Contratada;

-

Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos
públicos competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas
aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo
ao Erário e aos empregados da Contratada;

-

Liberar a garantia contratual, desde que não constatada qualquer
pendência, inclusive quanto ao recolhimento dos encargos sociais por
parte da Contratada;

-

Efetuar o pagamento conforme valores constantes na planilha de formação
de preço e o Acordo de Nível de Serviço (ANS) obtido, no prazo de 30
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(trinta) dias corridos, contado do recebimento da nota fiscal com a
discriminação dos serviços, ficando condicionado à prévia atestação do
gestor e do fiscal e à apresentação da garantia prevista nessa especificação;
-

Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada, ou em caso
de descumprimento pela Contratada de obrigação contratual, suspender o
pagamento até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
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18. PENALIDADES
Deverão ser impostas à Contratada, pela inexecução total ou parcial deste
contrato ou pelo descumprimento das obrigações ou execução insatisfatória dos
serviços, omissão e outras faltas, as seguintes penalidades:
-

Advertência;

-

Multa;

-

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Senado e seus órgãos supervisionados por prazo de até 2
(dois) anos; e

-

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o
Senado os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

A advertência será aplicada à Contratada na primeira ocorrência das
infrações de Grau 1 definidos nos quadros a seguir.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato para
o início da execução, sem que haja ocorrido o seu início, será aplicada multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato e o mesmo poderá ser
rescindido, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no art. 87
da Lei 8.666/93.
Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a Contratada ficará sujeita a
multa, em percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor
contratual mensal vigente, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes do item 9.4, em até 15 dias úteis após assinatura
do contrato, por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por
dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que
ensejaram sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
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ITEM
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ITEM
24
25
26

GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de se gurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.
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Para os casos de inexecução de obrigação contratual ou legal, não previstos
nos parágrafos anteriores, o Senado Federal aplicará multa, a ser fixada entre os
Graus 1 e 4, em razão da gravidade apurada.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido o direito
de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela Contratada ou, se
insuficiente, da garantia prestada.
O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser
recolhido à conta do Senado Federal ou, em último caso, cobrado judicialmente.
O não cumprimento dos serviços, previstos nesse contrato, implicará
sobrestar o pagamento da parcela relativa ao período de apuração, até a sua devida
regularização, sem prejuízo das demais penalidades previstas.
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19. GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO
Sugere-se como gestor do contrato o Núcleo de Gestão de Contratos de
Terceirização – NGCOT.
Como fiscais, sugerem-se os servidores que estiverem ocupando, oficial
ou em substituição, a chefia do:
- Serviço de Rede Telefônica – SERETE;
- Serviço de Tarifação – SETARIF; e
- Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações –
SEALMAT.
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20. TRATAMENTO DIFERENCIADO
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PARA

MICROEMPRESAS

OU

Para contratação dessa empresa especializada para prestação de serviços
de instalação e reparação na rede telefônica, não há óbice quanto à contratação de
microempresa- ME ou empresa de pequeno porte - EPP, previsto no inciso II do
Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a ME ou EPP cumpra os
requisitos do item 14, quanto à capacidade técnica.
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21. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
Como o objeto da presente contratação é de baixa complexidade, uma vez
que há vários possíveis fornecedores de mão-de-obra em instalações e reparações
em redes telefônicas, não há o que se falar em formação de consórcios para seu
fornecimento.
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22. ORÇAMENTO
Esse processo licitatório está no Plano de Contratações de 2020 conforme dados que
seguem.
Orçamento

Objeto a ser contratado

Órgão

Valor

20200174

Serviço de instalação e reparação e de redes
telefônicas

SPATR/COOTELE

R$ 2.028.260,09

Elaborado por:
(Assinado digitalmente)

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica – SERETE

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Orlando Carneiro Silva
Coordenador de Telecomunicações – COOTELE

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Cassio Murilo Rocha
Diretor da Secretaria de Patrimônio – SPATR
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ANEXO I
Modelo de Declaração de Vistoria do Local
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da
Licitação], que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da
Empresa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], para os fins da presente declaração, vistoriei todos os locais
onde serão executados os serviços objeto da licitação em consideração, ou não considero
necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do Edital da licitação são
suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena execução do
objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)
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ANEXO II
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria:
CCT SINTTEL/SINDIMEST 2018/2020
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

DF000222/2019
06/05/2019
MR018154/2019
46206.003636/2019-16
26/04/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF, CNPJ n. 00.721.209/0001-44,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). BRIGIDO ROLAND RAMOS e por seu Tesoureiro,
Sr(a). ALDAIR SILVA BRANT;
E
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF, CNPJ n. 00.120.069/0001-59, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR;
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2018
a 30 de abril de 2020 e a data-base da categoria em 01º de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores em
Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de Atendimentos, Call Centers, Transmissão de Dados,
Correio Eletrônico suporte de Internet (Provedores), Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio
Chamadas, Telemarketing, Projetos, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios
Físicos de Transmissão de Sinal e Operadores de Mesas Telefônicas, Sistemas de Televisão por
Assinatura e Serviços Especiais de Telecomunicações, Programação e Operação de Sistemas de
Televisão por Assinatura, a cabo, MMDS, Distribuição de Sinal Multiponto e Multicanal, DTH,
denominados telemáticos, execução de serviços de instalação e manutenção de redes externas e
internas de TV por assinatura, das empresas de prestação de serviços de projetos técnicos de
sistemas e redes de comunicações; manutenção de equipamentos e sistemas de telecomunicações,
instalação de redes e eletrodutos para telecomunicações e seus equipamentos, com abrangência
territorial em DF.

Salários, Reajustes e Pagamento
Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE E TABELA SALARIAL

As EMPRESAS reajustarão a Tabela Salarial I anexa a CCT 2017/2018, em 1,69% (um virgula sessenta e
nove por Cento) a partir de 1º de maio de 2018. Também praticará os salários previstos nas Tabelas
Salariais I e II anexos - (vigência durante o período de 01/05/18 à 30/04/19) desta Convenção Coletiva de
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trabalho (CCT), inclusive para os empregados admitidos após a data-base, desconsiderando desse modo e
com fim específico, a figura da proporcionalidade.
§ 1º - No caso de alteração da Legislação Salarial em condições mais favoráveis aos empregados, essa
será adotada automaticamente.
§ 2° - As partes ajustam de comum acordo que em nenhuma hipótese, haverá vinculação entre a
numeração dos níveis salariais vigentes para o período de 01 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019 e
aqueles praticados nas convenções ou acordos coletivos já extintos anteriormente e/ou vigentes até 30 de
abril de 2018, ficando vedada a sua utilização de forma parcial ou integral.
§ 3° - As partes ajustam de comum acordo que a presente cláusula não se aplica às empresas que por
ventura venham promover acordo coletivo de trabalho diretamente com o sindicato laboral, prevalecendo o
resultado das assembleias laborais realizadas dentro da área de atuação e base territorial do SINTTEL-DF.

Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO SALARIAL

As EMPRESAS efetuarão o pagamento mensal, com adiantamento até o dia 20, de até 50% (cinquenta por
cento) do salário vigente e o restante até o dia 05 do mês subsequente.
§ 1º - O pagamento de que trata a presente cláusula será efetuado no dia útil imediatamente anterior,
quando as datas acima ocorrerem no sábado, domingo ou feriado.
§ 2º - Caso as EMPRESAS queiram efetuar o pagamento semanal, mesmo que temporariamente, deverá
realizá-lo sempre na sexta-feira, no final do expediente.
§ 3º - As EMPRESAS fornecerão mensalmente até o dia cinco de cada mês, a seus empregados envelope
ou documento hábil semelhante, inclusive via sistema eletrônico bancário, o demonstrativo do recibo de
pagamento de salários caracterizando as informações do salário mensal, horas extras, adicionais de
qualquer natureza e demais remunerações, bem como os descontos efetuados.

Salário produção ou tarefa

CLÁUSULA QUINTA - TRABALHO POR PRODUÇÃO E/OU TAREFA

O trabalho por tarefa ou produção, constituindo-se em exceção ao trabalho normal (trabalho por hora, dia ou
mês) deverá ser ajustado por escrito entre as partes, com aval do SINTTEL-DF.

Descontos Salariais
CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
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Os descontos para ressarcir danos provocados pelo empregado somente poderão ocorrer quando
devidamente comprovada a culpa ou dolo.
§ 1º - Os descontos supramencionados referem-se às responsabilidades do empregado com relação ao
ferramental, equipamento e material usado em serviço, desde que a Empresa possa comprovar a
negligência ou dolo, má-fé ou imperícia por parte do empregado. Idem no caso do ressarcimento por parte
do empregado da franquia do seguro do veículo utilizado como instrumento de trabalho.
§ 2º - Nos casos de comprovada a culpa ou dolo do empregado, o desconto decorrente será efetuado em
parcelas mensais não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração do empregado.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA SÉTIMA - ADEQUAÇÃO DA TABELA SALARIAL I E DA TABELA SALARIAL II - ANEXOS.

As EMPRESAS incluirão na Tabela Salarial - anexo I (A) e II (B) os cargos existentes em 01/05/2018 e
mediante acordo com o SINTTEL-DF, farão a inclusão daqueles que venham serem criados no período de
vigência da presente CCT.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS

O trabalho extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
hora normal.
§ 1º - Os serviços realizados após a 44ª (quadragésima quarta) hora semanal terão acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, e os realizados em dias de descanso semanal
remunerado e feriados terão acréscimo 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal.
§ 2º - O serviço extraordinário será registrado no mesmo cartão de ponto que acolher o registro do horário
normal.
§ 3º - Banco de horas: É válido para as horas extras realizadas aos sábados. O período de apuração será
de 60 dias fora o mês de competência.
Exemplo: a apuração do mês de maio será compensada entre 01 de junho e 31 de julho. A razão de
compensação é de 1,5 horas para cada 1 hora extra realizada.

Adicional de Tempo de Serviço
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)
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Os empregados farão jus ao adicional por tempo de serviço de 1% (um por cento) por ano trabalhado,
retroagindo o período, para efeito de cálculo, à data de admissão na EMPRESA.
§ 1º - Para efeito desse benefício serão considerados os períodos anteriormente trabalhados na área de
atuação do SINTTEL-DF na mesma empresa, mesmo tendo ocorrido interrupções no contrato de trabalho.
§ 2º - Será também considerado o tempo entre empresas na área de atuação do SINTTEL-DF, desde que
comprovado em carteira, limitado a 5 (cinco) anos, não cumulativos, para empregados do quadro funcional
ou que venham a ser admitidos.
§ 3º - Ficam mantidos os percentuais recebidos pelos Empregados a título de triênio, por se tratar de direito
individual adquirido.
§ 4º - Não haverá pagamento cumulativo de anuênio e triênio. Prevalecerá o direito adquirido (triênio)
enquanto ele beneficiar o trabalhador.

Adicional de Periculosidade

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

As EMPRESAS pagarão a todos os empregados que executem atividades em redes aéreas de telefonia,
especialmente os ocupantes dos cargos de Auxiliar de Redes Telefônicas, Auxiliar de Fibra Óptica, Auxiliar
Técnico em Telecomunicações (exceto os que atuam na área de comunicação de dados), Oficial de Redes
Telefônicas, Instalador e Reparador de Linhas de Assinantes, Emendador de Cabos Telefônicos, Técnicos
em telecomunicação, (exceto quem atua na área de comunicação de dados e ADSL) e Encarregados de
Redes Telefônicas, o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) aplicados sobre o
salário nominal de cada trabalhador ocupante dos cargos acima descritos.
§ Único - No caso de faltas não justificadas, os percentuais fixados para o adicional de periculosidade serão
aplicados e calculados de forma proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados no decorrer do
respectivo mês em que houver a prestação laboral.

Participação nos Lucros e/ou Resultados

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR)

As partes ajustam que a Participação nos Lucros e Resultados (PPR) relativa ao ano de 2018, período
compreendido entre 01/01/2018 à 31/12/2018, será objeto de Acordo Coletivo de Trabalho especifico,
firmado a parte entre empresa e sindicato.
§ 1° - No referido instrumento, constará os critérios e o plano de metas para aplicação e avaliação.
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§ 2° - O valor potencial anual fixo para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018 será de R$ 950,00
(Novecentos e Cinquenta Reais), podendo ser quitado em até duas parcelas, sempre após apuração dos
indicadores, conforme constará de cada um dos respectivos instrumentos.
§ 3° - A quitação se dará após apuração de metas e indicadores.
§ 4° - Para estes pagamentos, caberá a quitação proporcional ao tempo de manutenção do contrato de
trabalho.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

As EMPRESAS fornecerão a partir de 1º de maio de 2018, tíquete Refeição/Alimentação no valor unitário de
R$ 20,76 (Vinte reais e setenta e seis centavos), conforme previsão no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, sendo que as EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês.
§ 1º - A participação do empregado será de 12% (doze por cento).
§ 2º - Para os Empregados com regime de trabalho semanal correspondente a 6 (seis) dias, serão
fornecidos mensalmente 26 (vinte e seis) tíquetes Refeição/Alimentação. Para os empregados com regime
de trabalho semanal de 5 (cinco) dias, serão fornecidos 22 (vinte dois) tíquetes.
§ 3º - As EMPRESAS fornecerão, a título de cesta básica, 6 (seis) Tíquetes-Alimentação no valor unitário
de R$ 20,76 (Vinte reais e setenta e seis centavos), para todos os níveis das Tabelas Salariais.
§ 4º - Não serão descontados tíquetes quando do pagamento de diárias de viagem.
§ 5º - O Tíquete-Refeição/Alimentação, de natureza não salarial, será utilizado para ressarcimento de
despesas com aquisição de alimentos em restaurantes, lanchonetes e similares, de acordo com a legislação
vigente e relativa ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
§ 6º - Para os empregados que trabalharem mais de 2 (duas) horas além de sua jornada normal, as
Empresas fornecerão 1 (um) tíquete para alimentação no período extraordinário.
§ 7º - Serão fornecidos tíquetes para quem estiver em licença gestante (integralmente conforme lei) e
durante as licenças médicas e afastamento por acidente de trabalho serão fornecidos tíquetes por um
período de até 90 (noventa) dias.
§ 8º - O trabalhador terá no seu período de férias o fornecimento de tíquete integral.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO-TRANSPORTE

As EMPRESAS fornecerão transporte gratuito para os seus empregados entre o local de sua residência e
do trabalho e vice-versa, mediante o fornecimento do sistema de vale transporte coletivo.
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§ Único - Fica proibido o transporte de empregados em caminhões nas linhas que tiverem transporte
regular de ônibus, exceção feita ao transporte em serviço e em veículos aprovados pela legislação do
DETRAN-DF.

Auxílio Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA

As EMPRESAS manterão o Plano de Saúde, para seus empregados e dependentes com adesão facultativa
e por escrito do empregado, mediante coparticipação dos empregados nos seguintes termos:
a) Empregados com salário até o nível 47 da Tabela I, participarão com 30% (trinta por cento) da
mensalidade para o titular, 50% (cinquenta por cento) para o primeiro dependente e 50% (cinquenta por
cento) para o segundo dependente;
b) Empregados com salário acima do nível 47 da Tabela I, participarão com 60% (sessenta por cento) da
mensalidade para o titular, 60% (sessenta por cento) para o primeiro dependente e 60% (sessenta por
cento) para o 2º dependente.
§ 1º – Considerando o custo da coparticipação, as partes ajustam que os empregados arcarão com o
percentual de 80% (oitenta por cento) aplicados diretamente sobre os valores apurados como
coparticipação, com uma limitação de até R$ 110,30 (cento e dez reais e trinta centavos) mês.
§ 2º – Os casos especiais serão objetos de estudo e analise por parte das EMPRESAS para um possível
parcelamento.

Seguro de Vida

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

As EMPRESAS contratarão, para todos os seus empregados, apólice de Seguro de Vida em Grupo.
§ 1º - As EMPRESAS arcarão integralmente com o pagamento do prêmio de seguro de vida em grupo para
seus empregados no valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais).
§ 2º - A referida apólice deverá garantir a cobertura de auxílio funeral, de no mínimo R$ 3.940,00 (três mil,
novecentos e quarenta reais), em caso de falecimento do empregado, cônjuge, filho menor.

Outros Auxílios

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CAFÉ DA MANHÃ
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A título de café da manhã, as EMPRESAS fornecerão mensalmente, 03 (três) tíquetes alimentação no valor
unitário de R$ 20,76 (Vinte reais e setenta e seis centavos) vinculados ao PAT.
§ Único – Os créditos desse fornecimento poderão ser depositados na mesma data e conjuntamente com o
benefício Auxilio Alimentação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONDUTOR AUTORIZADO

Ao empregado que utiliza veículo de propriedade das EMPRESAS como instrumento de trabalho, será pago
um “Adicional de Condutor Autorizado”, conforme especificado na Tabela abaixo:

TIPO DE VEICULO
MOTOCICLETA
VEÍCULOS LEVES (automóvel, utilitários e
similares).
CAMINHÕES

MENSAL DIÁRIO
R$ 160,81 R$ 5,36
R$ 241,02 R$ 8,03
R$ 343,34 R$11,45

§ 1º - Ao empregado que utilizar o veículo em caráter permanente ou aquele que dirija todos os dias úteis
do mês serão pagas 30 (trinta) diárias.
§ 2º - Somente poderá dirigir veículo das EMPRESAS os empregados formalmente designados e
habilitados para tal.
§ 3º - As EMPRESAS remunerarão os dias parados dos veículos envolvidos em acidentes, desde que o
total dos dias parados não ultrapasse 04 (quatro) dias por mês e desde que devidamente comprovados
perante a direção da empresa.
§ 4º - As EMPRESAS remunerarão o dia parado do veículo cujo condutor esteja de atestado médico, desde
que seja 01 (um) dia no máximo por mês.
§ 5º - Nenhum valor a título de adicional de condutor autorizado será pago aos profissionais enquadrados
como motoristas e/ou empregados que tenha carros locados a Empresa.
§ 6º - Caso as EMPRESAS optem por pagar o Adicional de Condutor Autorizado aos empregados com
veículos locados, deduzirá esse montante do valor da locação do veículo.
§ 7º - Em caso de afastamento por doença e havendo interesse por parte do trabalhador em manter o
veículo a disposição das EMPRESAS, estas pagarão a locação do mesmo por até no máximo 30 dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIAGENS A SERVIÇO

As EMPRESAS custearão as despesas de locomoção, estadia, alimentação e lavagem de roupas dos seus
empregados em viagens a serviço.
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§ 1º - Ao empregado transferido temporariamente de sua localidade de trabalho, além do custeio do
deslocamento, será pago mensalmente um adicional de acordo com a legislação vigente.
§ 2º - Aos empregados que prestarem serviços fora de sua localidade residencial será assegurada uma
passagem rodoviária de ida e uma de volta à sua residência a cada 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL

As EMPRESAS concederão uma cesta básica por mês, correspondente a 4 (quatro) tíquetes refeição de R$
20,76 (Vinte reais e setenta e seis centavos) cada, aquele empregado que tiver filho excepcional, que viva
devidamente sob sua guarda e dependência.
§ Único – Entende-se como excepcional aquele que não apresentar condições mínimas de independência
e autocuidado, comprovado por atestado idôneo, expedido por profissional especializado e sujeito a
averiguação por parte das empresas

Empréstimos

CLÁUSULA VIGÉSIMA - EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO

As EMPRESAS manterão os convênios já assinados com as instituições bancárias para a continuação do
empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades
Normas para Admissão/Contratação

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS

As EMPRESAS, quando da contratação de empregados que vinham exercendo suas funções na área de
atuação do SINTTEL-DF e com a devida comprovação em carteira de trabalho, comprometem-se a admiti-lo
no mesmo nível salarial (Tabelas Salariais I e II – anexo à presente Convenção Coletiva de Trabalho a que
pertencia na empresa anterior, desde que tenha no mínimo 01 (um) ano naquele nível.
§ 1º – Devidamente comprovada à condição econômica da empresa contratante, bem como a do
empregado, ficam as partes autorizadas a negociarem quanto à manutenção ou não do nível a que
pertencia na empresa anterior.
§ 2º – Em hipótese alguma as EMPRESAS poderão contratar empregados em nível inferior ao mínimo
estabelecido nas Tabelas Salariais I e II – anexos do presente acordo.

Desligamento/Demissão
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

As EMPRESAS deverão submeter ao SINTTEL-DF a rescisão de contrato de trabalho de empregados com
tempo igual ou superior a 6 (seis) meses de contrato de trabalho.
§ 1º – As homologações do processo rescisório só terá a assistência sindical prevista na legislação
mediante apresentação do extrato atualizado do FGTS, comprovante de pagamento de GRFC e lista dos
favorecidos, carta de preposto, CTPS devidamente atualizada, 5 vias do TRCT, impressa em verso e
anverso (conforme modelo do anexo I da Portaria n° 1.621/2010 do MTE, corretamente preenchida); aviso
prévio, ASO - Atestado Médico Admissional e Demissional e exames complementares, comprovante
bancário de pagamento das verbas rescisórias, chave de identificação, extrato para fins rescisórios da conta
vinculada do empregado no FGTS, devidamente atualizado ou extrato analítico de FGTS e guias de
recolhimento das competências indicadas como não localizadas na conta vinculada, guia de recolhimento
rescisório de FGTS e da contribuição social – GRRF e comprovante de pagamento, comunicado de
dispensa – CD e requerimento do seguro desemprego, demonstrativo de remuneração variável com o
cálculo das médias constantes do TRCT, relação de salário e contribuição INSS, formulário PPP e outros
documentos necessários para dirimir dúvidas referentes ao processo rescisório, devendo ser observado os
prazos legais.
§ 2° – O prazo para submeter às rescisões contratuais à homologação, deverá ser agendado no sindicato,
no máximo de 30 dias contados do final do aviso prévio, sob pena da multa prevista no § 8º do Art. 477 da
CLT.
§ 3°- As EMPRESAS comunicarão por escrito, ao empregado, o dia, hora e local para efetuar a
homologação da rescisão. Cumprida essa formalidade, o empregador ficará isento de penalidades previstas
na Lei nº 7.855/89, caso o empregado não compareça no horário determinado, ficando o SINTTEL-DF com
incumbência de fornecer uma declaração comprobatória da sua ausência.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO

As EMPRESAS fornecerão “crachá” aos empregados, para fins de identificação no local de trabalho, sendo
obrigatório o seu uso durante o horário de trabalho.

Estabilidade Mãe
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE

As EMPRESAS assegurarão a garantia de emprego ou remuneração à empregada parturiente, pelo período
de 90 (noventa) dias após o término da garantia prevista no ADCT – Art. 10º - II – b, da Constituição
Federal.
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§ 1º - A prova de encontrar-se a empregada em estado de gravidez poderá ser feita mediante atestado
médico pelo SUS ou por instituição oficial, ficando, de qualquer forma, a empregada obrigada a entregar o
atestado médico até a data do afastamento previsto no Art. 392 da CLT.
§ 2º - Permanece assegurado o direito à licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias.

Estabilidade Aposentadoria

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - APOSENTADORIA

As EMPRESAS concederão um auxílio aposentadoria ao empregado que aposentar, equivalente a quatro
salários mínimos, desde que conte com, no mínimo, um ano de serviço na empresa.

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As EMPRESAS manterão nos locais de trabalho instalações sanitárias, chuveiros e vestiários, com
separação por sexo, em perfeitas condições de higiene.
§ Único – As EMPRESAS fornecerão garrafa térmica de 05 (cinco) litros para equipes que fazem serviços
de campo, com o objetivo de se abastecerem de água potável. Para os empregados que trabalham nas
centrais telefônicas serão instalados bebedouros.

Outras normas de pessoal
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ANOTAÇÕES NA CTPS

Ficam as EMPRESAS obrigadas a constar na CTPS e contracheque o cargo e o nível salarial de todos os
seus empregados.
§ Único - Na hipótese de o empregado desempenhar a função de “Encarregado”, as EMPRESAS
deverão fazer a devida anotação na CTPS, separando o cargo da função.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RECIBO DE DOCUMENTOS

Ficam as EMPRESAS obrigadas a fornecer recibos dos documentos entregues por seus empregados, para
quaisquer finalidades, discriminando os documentos recebidos e as datas de recebimento e de devolução.
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Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas
Duração e Horário

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho dos empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva de trabalho (CCT) é de 44
(quarenta e quatro) horas semanais, salvo daqueles empregados ocupantes de cargos cuja jornada legal de
trabalho é de 36 (trinta e seis) horas semanais.
§ 1° – Qualquer alteração do regime de trabalho para 36 (trinta e seis) horas semanais não implicará em
redução salarial.
§ 2° – As partes ajustam à implantação da jornada de trabalho tipificada como 12 x 36 (doze por trinta e
seis) para atividades de natureza especifica, devendo tal situação ser objeto de contrato individual de
trabalho firmado pelo empregado e pela empresa.
§ 3° - Para atender as necessidades de seus serviços, fica ajustado que as EMPRESAS poderão adotar
outras formas de registro de ponto alternativo em conformidade com o disposto na Portaria n° 373 de
25/02/2011 do M.T.E que dispõe sobre a possibilidade de adoção pelos empregadores de sistemas
alternativos de controle de jornada de trabalho.

Intervalos para Descanso

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - INTERVALO DE ALMOÇO

Os empregados ficarão dispensados de registrar nos cartões de ponto ou controles equivalentes, o intervalo
mínimo de 01h30min (uma hora e trinta minutos) destinados à alimentação e descanso, desde que as
EMPRESAS assegurem o repouso no intervalo mencionado.
§ Único - Assegurado o repouso, o empregado não poderá reivindicar, sob nenhuma hipótese,
remuneração de serviços extraordinários neste intervalo.

Faltas

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, nos seguintes casos:
a) 05 (cinco) dias consecutivos em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana,
considerando-se esse benefício como licença paternidade nos termos do parágrafo Único do Art. 10 do
ADCT da Constituição Federal;
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b) 03 (três) dias consecutivos em caso de falecimento de pessoa que comprovadamente viva sob sua
dependência econômica;
c) 05 (cinco) dias consecutivos em virtude de casamento;
d) 01 (um) dia para o recebimento de sua parcela do PIS, caso a EMPRESA não tenha celebrado convênio
com a finalidade de efetuar ela mesma o pagamento;
e) Nos dias de provas e exames obrigatórios em estabelecimentos de ensino reconhecidos, desde que
comprovada a realização dos trabalhos escolares e sendo tal garantia exclusivamente aos estudantes cuja
assiduidade seja atestada na forma da lei.
§ Único - O direito de ausência justificada conta a partir do dia do evento. Caso ocorra após o expediente,
conta-se a partir do dia seguinte ao evento.

Turnos Ininterruptos de Revezamento

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - TURNO DE REVEZAMENTO OU PLANTÃO

Em todas as atividades sujeitas ao turno de revezamento ou plantão, deverão ser elaboradas escalas de
trabalho que assegurem pelo menos 1 (um) fim de semana livre por mês, permitida a troca entre
empregados lotados na mesma unidade de trabalho.

Férias e Licenças
Duração e Concessão de Férias

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS

A data do início do gozo de férias será comunicada pelas empresas aos empregados, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, com pagamento da remuneração das mesmas até 02 (dois) dias antes do início
do gozo das referidas férias.
§ Primeiro - A data do início do gozo das férias só poderá ser marcada para dia útil.
§ Segundo – Havendo o interesse e de comum acordo entre as partes, quando dentro do período aquisitivo
não houver faltas excedentes que implique em redução do período de descanso, o gozo de férias poderá se
dar de forma fracionada em até 3 (três) períodos, sendo que um deles deverá ser de 15 (quinze) dias o os
demais serão de 8 (oito) dias e 7 (sete) dias respectivamente.

Saúde e Segurança do Trabalhador
Equipamentos de Proteção Individual

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI E EPC)
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As EMPRESAS fornecerão sem ônus para os seus empregados os equipamentos de proteção individual e
coletiva.
§ Único - Os equipamentos de proteção (EPI e EPC) deverão possuir Certificado de Aprovação (CA)
expedido pelo Ministério do Trabalho.

Uniforme

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - UNIFORMES

As EMPRESAS fornecerão aos seus empregados o uniforme para uso obrigatório no local de trabalho,
composto de 2 (duas) calças, 2 (duas) camisas ou camisetas e 1 (um) par de sapatos ou botas, por
semestre, gratuitamente.
§ Único – O uniforme será de uso obrigatório no local de trabalho.

CIPA – composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - COMISSÃO INTERNA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

As EMPRESAS informarão com antecedência de 30 (trinta) dias a data, o local e o horário da eleição dos
Membros da Comissão Interna para Prevenção de Acidentes – CIPA, permitindo a presença de
Representante do SINTTEL-DF.
§ 1º - Será constituída uma CIPA nos locais de trabalho onde se encontrem mais de 50 (cinquenta)
empregados.
§ 2º - É obrigatória a participação nas eleições da CIPA de empregados que executem serviços na área de
rede externa. (Emendador, Instalador e Reparador, Oficial de Redes telefônicas, etc.).

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ATESTADO MÉDICO

Todo e qualquer atestado médico somente será aceito após ser reavaliado pelo médico da EMPRESA ou
por médico da clínica conveniada com a EMPRESA, salvo os fornecidos pela rede pública de saúde.
§ 1º - O atestado médico garantirá o pagamento do salário referente ao período em que o empregado
deixou de trabalhar e deverá ser entregue no RH ou SESMT das EMPRESAS em até 48 horas após a data
de sua emissão.
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§ 2º– Caso o empregado se encontre impossibilitado de entregar pessoalmente o atestado, poderá envia-lo
através de um portador.

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ACIDENTE DE TRABALHO

Ocorrido acidente de trabalho com morte, a EMPRESA deverá constituir uma Comissão para Apuração da
Causa do Acidente – CAPA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência, que se reunirá no
local da obra onde ocorreu o acidente e será composta pelo Responsável Técnico da Obra, pelo
responsável do Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho da EMPRESA, pelo
Representante da Delegacia Regional do Trabalho e pelo Representante do SINTTEL-DF.
§ 1º - Os acidentes de trabalho com morte ou que ocasionem afastamento do trabalho deverão ser
comunicados ao SINTTEL-DF, mediante encaminhamento da cópia da Comunicação de Acidentes de
Trabalho – CAT, no mesmo prazo determinado para entrega na DRT.
§ 2º - Em caso de acidente, a EMPRESA comunicará imediatamente à família do acidentado quando o
mesmo for levado do local do acidente para o hospital, fornecendo o nome e o endereço do hospital onde
se encontra o empregado.
§ 3º - Caso o acidentado não fique hospitalizado, a EMPRESA fornecer-lhe-á condução até a sua
residência.

Relações Sindicais
Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados)

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIVULGAÇÃO DE BOLETINS DO SINTTEL-DF

As EMPRESAS permitirão a fixação e distribuição de Boletins e avisos do SINTTEL-DF nos locais de
trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DIVULGAÇÃO DA CCT

Entre os deveres das partes acordadas fica expressamente ajustado o de afixar uma cópia da presente
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) em todos os locais de trânsito obrigatório dos empregados, nos
locais de trabalho.

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DAS EMPRESAS
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As EMPRESAS permitirão o acesso de pessoas credenciadas pelo SINTTEL-DF, em seus escritórios ou
locais de trabalho, para procederem à sindicalização dos trabalhadores interessados.

Representante Sindical

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - REPRESENTANTES SINDICAIS

Ficam asseguradas aos empregados eleitos para exercer função de Representante Sindical, as
prerrogativas do Art. 543 da CLT e seus parágrafos, vigente a partir da notificação feita pelo representante
legal do SINTTEL-DF. A estabilidade dos mesmos será automaticamente extinta nos casos de
encerramento das atividades da EMPRESA no âmbito da base territorial do SINTTEL-DF, salvo nos casos
em que os empregados de uma das Empresas, ou parte deles, sejam absorvidos por outra Empresa
também filiada ao SINDIMEST-DF.
§ 1º - Os Representantes Sindicais serão eleitos na proporção de 01 (um) para cada 100 (cem)
empregados, garantindo-se um mínimo de 02 (dois) e limitados a 07 (sete) titulares e 07 (sete) suplentes.
§ 2º - As condições de trabalho, as condições contratuais, inclusive aluguel de veículo, bem como o local de
trabalho dos representantes sindicais, não poderão ser alterados durante a vigência de seus mandatos,
salvo por acordo entre as partes, com o aval do SINTTEL-DF.

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SINDICAIS

Ao empregado eleito como REPRESENTANTE SINDICAL e indicado pelo SINTTEL-DF para participar de
Cursos, Palestras, Simpósios, Plenárias, Seminários e Congressos é garantida a sua remuneração integral
pelas EMPRESAS, desde que não ultrapasse 15 (quinze) dias por ano e 400 horas/ano,
independentemente do número de empregados.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE SINDICAL

AS EMPRESAS se comprometem a descontar em folha de pagamento, mediante autorização assinada pelo
empregado, as mensalidades dos sócios da entidade, no valor de 1% (um por cento) do salário bruto de
cada empregado, obrigando-se, no prazo de 10 (dez) dias a recolhê-las à conta corrente nº 221.073-8,
agência 3599-8, Banco do Brasil, 214 Norte ou na tesouraria do sindicato.
Parágrafo Primeiro - Para efeito de comprovação de que os descontos foram feitos corretamente, as
empresas deverão remeter, mensalmente, ao SINTTEL/DF, até ao 15º dia do mês subsequente ao
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desconto, uma relação de todos os empregados atingidos pelo desconto e o valor de sua contribuição
individual.
Parágrafo Segundo – Os empregados contrários à sindicalização estabelecida no caput poderão a
qualquer tempo se manifestar por escrito ao SINTTEL-DF solicitando seu desligamento do quadro de
associados da entidade sindical, devendo este prestar as devidas comunicações à empresa.
Parágrafo Terceiro – O Sinttel-DF fica autorizado a mover ação judicial pertinente contra a empresa que
não recolher ou repassar a mensalidade sindical.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Conforme decidido pela soberana Assembleia Geral do SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE INSTALACAO
E MANUTENÇÃO DE REDES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO
FEDERAL – SINDIMEST-DF, as empresas representadas pelo mesmo, associadas ou não, deverão
recolher contribuição assistencial para a entidade patronal o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por empregado
existente em folha de pagamento do mês de MAIO/18, comprovado por meio de CAGED, RE-FGTS e ou
outro documento válido para uma comprovação e vinculo de emprego, através de depósito em conta
corrente bancária observando as seguintes informações:
Banco 104, Caixa Econômica Federal – Agencia: 2407 – Conta Corrente nº 30382-0 Op. 003 Sindicato das Indústrias De Instalação, Manutenção de Redes, Equipamentos, Sistemas de
Telecomunicações do DF.
Parágrafo Primeiro – O prazo para o pagamento será até o dia 30 de setembro de 2018 e caso o
recolhimento seja feito em desacordo com o previsto no caput da presente cláusula a empresa arcará com a
multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o total da contribuição, ficando inadimplente com o Sindicato
Patronal até a regularização da obrigação convencional.
Parágrafo segundo – Em caso de um não recolhimento da Contribuição Assistencial Patronal prevista no
Caput da presente cláusula, poderá o SINDIMEST-DF recorrer à via judicial, para o cumprimento do inteiro
teor da mesma.

Disposições Gerais
Regras para a Negociação
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - NEGOCIAÇÕES PERIÓDICAS

Fica assegurado, o direito das partes à negociação e acordo de qualquer reivindicação que não conste
deste instrumento.

Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MULTAS
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Aos infratores dos dispositivos desta Convenção Coletiva de Trabalho serão aplicadas as seguintes multas:
a)
2% (dois por cento) do valor do salário do empregado se houver descumprimento do prazo estipulado
para submeter às rescisões contratuais à homologação, e no caso de reincidência a multa será dobrada,
sem prejuízo das penalidades previstas no § 8º do Art. 477 da CLT;
b)
2% (dois por cento) ao ano sobre os anuênios não pagos, acrescidos de juros legais e da atualização
monetária;
c)
1% (um por cento) do valor de um salário mínimo por empregado na infringência das demais
cláusulas.
§ 1º - Os valores das multas aplicadas à empresa, de acordo com a presente cláusula, reverterão em favor
do empregado, salvo aqueles casos em que a infração não atingir diretamente o empregado, quando, então
reverterá em favor do SINTTEL-DF.
§ 2º - As EMPRESAS terão prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento de qualquer multa por
infração de norma desse Convenção Coletiva de Trabalho, sob pena de pagamento em dobro.
§ 3º - Caso as EMPRESAS não cumpram o disposto no Art. 545 da CLT a mesma será responsável pelos
valores devidos, sem ônus para os empregados, e ainda sem prejuízo da sanção prevista no parágrafo
único do referido artigo.

Outras Disposições

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - PARCELAS NÃO SALARIAIS

As partes pactuam que a parcela paga pelas EMPRESAS para a manutenção do plano de saúde a favor de
seus emprega dos e dependentes, dos valores pagos a título de habitação, do fornecimento de telefone
celular, notebook, bip ou pager, do fornecimento de combustível para uso em veículos a serviço da
EMPRESAS, do fornecimento do vale-alimentação bem como o veículo cedido pela EMPRESA ou alugado
diretamente do empregado ou de terceiros para realização de suas atividades, não são considerados
prestação in natura, para os efeitos do artigo 458 da CLT, não se incorporando, para qualquer fim, aos
salários daqueles mesmos empregados, nos termos do Inciso I da Súmula 367 do Tribunal Superior do
Trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - PERÍODO DE VIGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vigorará por 02 (dois) anos, pelo período compreendido
entre 1º de maio de 2018 e 30 de abril de 2020, exceto as cláusulas econômicas que vigorarão somente por
01(um) ano.
§ único – As normas entabuladas nesta Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), terão efeito retroativo ao
dia 1º de maio de 2018, independentemente da efetiva data de assinatura do presente termo.
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - JUÍZO COMPETENTE

As controvérsias resultantes da aplicação das normas desta Convenção Coletiva de Trabalho serão
dirimidas pela Justiça do Trabalho do Distrito Federal, 10ª Região.

BRIGIDO ROLAND RAMOS
Presidente
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF

ALDAIR SILVA BRANT
Tesoureiro
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF

GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR
Presidente
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF
ANEXOS
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ANEXO II - FAIXA SALARIAL POR CARGO - TABELA VIGENTE 01/05/2018 A 30/04/2019

Anexo (PDF)

ANEXO III - NIVEIS SALARIAIS (SALARIOS EM R$)- VIGENVIA 01/05/2018 A 30/04/2019
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A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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ANEXO II
TABELA II
SINDIMEST-DF
NÍVEIS SALARIAIS (SALÁRIOS EM R$)
VIGÊNCIA 01/05/2018 A 30/04/2019
NÍVEL VALOR

NÍVEL VALOR

NÍVEL VALOR

NÍVEL VALOR

NÍVEL

VALOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

8.062,83
8.222,21
8.384,77
8.550,57
8.719,65
8.892,17
9.068,17
9.247,67
9.297,90
9.617,45
9.807,95
10.002,18
10.200,36
10.402,48
10.608,62
10.818,91
11.033,41
11252,21
11.475,34
11703,02
11935,16
12.171,94
12.413,55
12.659,94
12.911,23
13.167,57

997,32
997,32
997,32
997,32
997,32
997,32
997,32
997,32
997,32
1.013,68
1.024,17
1.050,76
1.069,84
1.089,36
1.133,15
1.153,48
1.172,63
1.195,16
1.216,66
1.238,65
1.261,04
1.283,84
1.307,11
1.330,85
1.355,09
1.379,81
1.404,96
1.430,70
1.456,91
1.483,66

1.510,94
1.538,76
1.567,13
1.572,08
1.572,87
1.602,45
1.632,58
1.663,36
1.694,74
1.726,81
1.759,43
1.792,75
1.826,70
1.861,38
1.896,72
1.932,83
1.969,55
1.971,63
2.009,14
2.047,47
2.086,51
2.126,40
2.167,05
2.208,46
2.250,75
2.293,91
2.337,86
2.382,74
2.428,50
2.475,24

2.522,82
2.567,64
2.570,82
2.671,48
2.723,05
2.775,70
2.829,25
2.867,63
2.939,73
2.996,68
3.054,74
3.113,90
3.174,32
3.235,96
3.298,81
3.395,20
3.428,25
3.494,89
3.562,95
3.632,29
3.703,04
3.775,29
3.848,89
3.923,97
4.000,57
4.078,69
4.158,39
4.239,64
4.322,58
4.407,15

4.493,40
4.581,43
4.671,14
4.762,65
4.856,06
4.951,28
5.048,42
5.147,48
5.248,58
5.351,84
5.456,82
5.564,08
5.673,44
5.785,07
5.898,90
6.015,00
6.133,36
6.254,15
6.377,36
6503,04
6.631,24
6.761,96
6.895,31
7.031,34
7.170,07
7.311,59
7.448,96
7.603,20
7.753,27
7.906,55
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Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

MEMO Nº 019/2019 – SERETE/COOTELE/SPATR
Em 18 de novembro de 2019

À Secretaria de Administração de Contratações - SADCON

Assunto: Termo de referência para seleção de serviços terceirizados.

1

Segue no documento 00100.159942/2019-93 o DOD e no documento

00100.164369/2019-30 o Termo de Referência (TR) para Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no
Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.
2

Para essa contratação, como haverá necessidade de fornecimento de

ferramentas (item 9 do TR), para embasamento da planilha de composição de custo junto à
COCVAP, segue no documento 00100.164354/2019-71 a planilha de estimativa de despesa,
cujo custo estimado foi extraído da mediana dos preços da pesquisa realizada. Para
elaboração dessa planilha, foram enviados e-mails contendo o formulário do documento
00100.164133/2019-01 a oito empresas do ramo. No entanto, conforme documento
00100.164351/2019-38, duas delas não o responderam. Além dessas empresas, foram
utilizados valores do Banco de Preços, conforme documento 00100.164337/2019-34.
3

Por oportuno, como os índices inflacionários estão muito baixos, apesar de

alguns dos orçamentos do documento 00100.164145/2019-28 terem perdido a validade, os
mesmos retratam a realidade atual do mercado e permanecem válidos.
4

Posto isso, solicitamos deflagrar o processo licitatório em questão.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3B215AA00327FFD.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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Respeitosamente,
(Assinado digitalmente)
CHARLES BARBOSA OLIVEIRA
Chefe de Serviço de Rede Telefônica - SERETE

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo nº 00200.018063/2019-84
Em 21 de novembro de 2019.
Memo. Nº 0409/2019-COCVAP/SADCON
Assunto: Assunto: Pedido de complementação de
informações ao órgão técnico

Senhor Coordenador de Controle e Validação de Processos,
Tratam os autos de solicitação da Secretaria de Patrimônio contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no
Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
O Documento de Oficialização de Demanda (DOD) foi anexado ao processo sob o
NUP 00100.159942/2019-93.
Da apreciação do Termo de Referência (TR) elaborado pelo órgão técnico e registrado
no SIGAD sob NUP 00100.164369/2019-30, verificamos a presença de todos os itens
obrigatórios previstos no inciso II do art. 11 do ADG n. 09/2015, exceto as condições de
recebimento do produto ou serviço (alínea h) e o visto do gestor indicado (§11).
A pesquisa de preços foi registrada nos documentos de NUP 00100.164133/2019-01,
NUP 00100.164145/2019-28, NUP 00100.164337/2019-34 e NUP 00100.164351/2019-38 e
consolidada na Planilha de Estimativas de Despesas disposta no documento de
NUP 00100.164354/2019-71. Acerca da pesquisa, observamos que:


Os itens 10 e 12 da proposta da empresa CAMPEÃO DA CONSTRUÇÃO
possuem especificações diferentes daquelas descritas no TR.



Os valores dos itens 27 e 28 da empresa VULCÃO DA BORRACHA foram
inseridos de forma invertida na planilha.

Ante o exposto, sugerimos a restituição dos autos ao órgão técnico solicitando:
a) Elaboração de um novo TR com as condições de recebimento do objeto e com
o visto do gestor indicado;
b) Elaboração de uma nova Planilha de Estimativa de Despesas com:

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900
| Brasília
ARQUIVO
ASSINADODF
DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C5603B7A0032A98D.
Telefone: +55 (61) 3303-4163 | cocvap@senado.leg.br
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo nº 00200.018063/2019-84



Retirada dos itens 10 e 12 da empresa CAMPEÃO DA
CONSTRUÇÃO;



Correção dos valores citados da empresa VULCÃO DA
BORRACHA; e

c) Caso haja alteração dos valores, o item 9.3 – Custo das Ferramentas do
TR deverá ser retificado para que demonstre a nova realidade da pesquisa de
preços.

Após, os autos devem retornar a esta COCVAP para continuidade da instrução.
Respeitosamente,
(verificar assinatura digital)

Mariana de Souza
Estagiária
Revisor
(verificar assinatura digital)

Polyanna Magda Cardoso Santos Passos
Ajudante Parlamentar
(verificar assinatura digital)

Edson Castelo Branco de Oliveira Cardoso
Chefe de Serviço
De acordo.
À SPATR, para complementação de informações.

(verificar assinatura digital)

EMERSON JADER PANDINI
Coordenador da COCVAP
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Fonte de Pesquisa

Pesquisa de Preço

FONTE DE PESQUISA DE PREÇOS
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Data: 30/10/2019

Processo: 00200.018063/2019-84

Empresas consultadas para cotação que APRESENTARAM propostas:
Nº

Data

CNPJ

Nome do Fornecedor
e (ou) Empresa

DDD

Telefone

Fax

Contato

E-mail

1

30/10/2019

57.644.825/0001-66

Lojamatel

11

3223-9065

2

06/11/2019

06.205.451/0001-41

Casa das Ferramentas

61

3346-2500

iran@lojamatel.com.br
raimundo@casaferramenta.com.br

3

06/11/2019

12.568.684/0001-01

Campeão da Construção

61

3372-0708

vendas@campeaodaconstrucao.com.br

Simas

4

07/11/2019

11.440.116/0002-49

Vulcão da Borracha

61

3012-7750

-

Helder

5

09/11/2019

24.935.938/0001-61

Lema Comércio e Serviços

62

3242-6587

-

6

25/11/2019

20.900.592/0001-05

Eletrosia

61

3021-2020

-

helder@vulcaodaborracha.com.br
lemacomercioeservicos@gmail.com
leo.lmts@gmail.com

Iran
Raimundo

Jefferson
Leonardo

BANCO DE PREÇOS

OBS: 2 EMPRESAS PESQUISADAS NÃO ENVIARAM SUAS COTAÇÕES.

Fonte de Pesquisa

Senado Federal
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Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Lojamatel

Casa das
Ferramentas

Campeão da
Construção

Vulcão da Borracha

Lema Comércio e
Serviços

BANCO DE
PREÇOS

Eletrosia

1

Maleta profissional MF931 preta

23

Un.

N.C.

259,00

594,20

259,65

347,20

N.C.

347,00

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

23

Un.

N.C.

6,90

1,12

6,60

15,20

N.C.

6,02

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

23

Un.

N.C.

7,90

5,32

N.C.

11,34

N.C.

3,31

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

23

Un.

N.C.

9,90

7,96

10,69

14,77

N.C.

3,99

5

Chave Philips 1/8” x 3”

23

Un.

N.C.

8,70

4,53

8,34

6,93

N.C.

10,00

6

Chave Philips 3/16” x 3”

23

Un.

N.C.

N.C.

5,59

9,57

11,70

N.C.

4,09

7

Chave Philips 1/4” x 6”

23

Un.

N.C.

13,50

10,45

13,15

16,93

N.C.

5,46

8

Alicate universal 6”

23

Un.

N.C.

59,90

25,32

46,80

74,96

N.C.

37,00

9

Alicate de corte diagonal 6”

23

Un.

N.C.

89,90

28,51

72,38

52,05

N.C.

19,42

10

Alicate de corte diagonal 4”

23

Un.

33,50

36,00

N.A.

N.C.

107,79

N.C.

17,91

11

Alicate de bico longo 6” - meia cana

23

Un.

N.C.

N.C.

17,14

N.C.

151,84

N.C.

49,65

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

23

Un.

N.C.

N.C.

N.A.

N.C.

110,27

58,00

39,50

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos
BLI

23

Un.

15,00

N.C.

N.C.

N.C.

19,04

N.C.

16,69

N.C.

144,42

N.C.

84,95

67,36

N.C.

85,18

14

Badisco tecla com garras jacaré

23

Un.

69,90

N.C.

N.C.

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

23

Un.

N.C.

N.C.

66,64

16

Ferro de solda de 30 watts

23

Un.

N.C.

49,90

29,32

34,20

48,00

N.C.

26,93

17

Sugador de solda

23

Un.

N.C.

25,90

N.C.

13,00

22,24

N.C.

12,70

18

Tesoura para cabistas

23

Un.

34,90

N.C.

N.C.

N.C.

239,84

N.C.

39,90

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

23

Un.

29,90

N.C.

N.C.

N.C.

152,59

N.C.

20,35

Mapa de Cotações

Senado
Federal
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Mapa de Cotações

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Lojamatel

Casa das
Ferramentas

Campeão da
Construção

Vulcão da Borracha

Lema Comércio e
Serviços

BANCO DE
PREÇOS

Eletrosia

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

23

Un.

130,60

N.C.

N.C.

N.C.

188,80

N.C.

135,99

21

Pincel de 3/4"

23

Un.

N.C.

2,70

1,89

3,33

4,80

N.C.

1,28

22

Estilete grande - 18mm

23

Un.

N.C.

5,90

29,74

9,50

72,00

N.C.

9,59

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

23

Un.

N.C.

15,90

N.C.

N.C.

12,46

N.C.

7,49

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

23

Un.

15,00

N.C.

N.C.

N.C.

40,00

38,50

38,22

25

Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle
de torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a
¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis

1

Un.

N.C.

429,00

332,51

374,12

508,80

N.C.

391,99

3

Un.

N.C.

899,00

212,90

699,00

1.406,40

N.C.

244,29

1

Un.

N.C.

35,00

25,48

45,77

63,70

N.C.

42,47

1

Un.

N.C.

14,74

56,51

95,84

N.C.

43,00

2

Un.

N.C.

149,00

30,50

N.C.

79,84

N.C.

19,43

4

Un.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

287,84

541,00

318,00

2

Un.

N.C.

175,00

108,06

145,70

57,44

N.C.

53,20

1

Un.

N.C.

209,00

155,01

271,66

398,40

N.C.

174,98

2

Un.

N.C.

169,00

N.A.

192,70

289,86

N.C.

190,06

26
27
28
29
30
31
32
33

Mapa de Cotações

Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
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Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

TOTAL GERAL

Qtde.

Un.

Casa das
Ferramentas

Lojamatel

-

Campeão da
Construção

-

Vulcão da Borracha

-

-

Lema Comércio e
Serviços

51.739,77

Eletrosia

BANCO DE
PREÇOS

26.702,95

Legenda:
N.C.

Empresa não apresentou cotação para o item.

N.A.

Item não atende às especificações.

Mapa de Cotações
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Mapa de Cotações (total)

Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL POR ITEM
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de
equipamentos telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços TOTAIS POR ITEM dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Casa das
Ferramentas

Lojamatel

Campeão da
Construção

Vulcão da Borracha

Lema Comércio e
Serviços

BANCO DE
PREÇOS

Eletrosia

1

Maleta profissional MF931 preta

23

Un.

-

5.957,00

13.666,60

5.971,95

7.985,60

-

7.981,00

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

23

Un.

-

158,70

25,76

151,80

349,60

-

138,46

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

23

Un.

-

181,70

122,36

-

260,82

-

76,13

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

23

Un.

-

227,70

183,08

245,87

339,71

-

91,77

5

Chave Philips 1/8” x 3”

23

Un.

-

200,10

104,19

191,82

159,39

-

230,00

6

Chave Philips 3/16” x 3”

23

Un.

-

-

128,57

220,11

269,10

-

94,07

7

Chave Philips 1/4” x 6”

23

Un.

-

310,50

240,35

302,45

389,39

-

125,58

8

Alicate universal 6”

23

Un.

-

1.377,70

582,36

1.076,40

1.724,08

-

851,00

9

Alicate de corte diagonal 6”

23

Un.

-

2.067,70

655,73

1.664,74

1.197,15

-

446,66

10

Alicate de corte diagonal 4”

23

Un.

770,50

828,00

-

-

2.479,17

-

411,93

11

Alicate de bico longo 6” - meia cana

23

Un.

-

-

394,22

-

3.492,32

-

1.141,95

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos
BLI

23

Un.

-

-

-

-

2.536,21

1.334,00

908,50

23

Un.

345,00

-

-

-

437,92

-

383,87

13
14

Badisco tecla com garras jacaré

23

Un.

1.607,70

-

-

-

3.321,66

-

1.953,85

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

23

Un.

-

-

1.532,72

0,00

1.549,28

-

1.959,14

16

Ferro de solda de 30 watts

23

Un.

-

1.147,70

674,36

786,60

1.104,00

-

619,39

17

Sugador de solda

23

Un.

-

595,70

-

299,00

511,52

-

292,10

18

Tesoura para cabistas
Alicate para inserção em bloco
Krone/BaRGoa/M10

23

Un.

802,70

-

-

-

5.516,32

-

917,70

23

Un.

687,70

-

-

-

3.509,57

-

468,05

19
20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

23

Un.

3.003,80

-

-

-

4.342,40

-

3.127,77

21

Pincel de 3/4"

23

Un.

-

62,10

43,47

76,59

110,40

-

29,44

Mapa de Cotações (total)
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Pesquisa de Preço

MAPA DE COTAÇÕES - TOTAL POR ITEM
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de
equipamentos telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Preços TOTAIS POR ITEM dos fornecedores (R$)
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Casa das
Ferramentas

Lojamatel

Campeão da
Construção

Vulcão da Borracha

Lema Comércio e
Serviços

BANCO DE
PREÇOS

Eletrosia

22

Estilete grande - 18mm

23

Un.

-

135,70

684,02

218,50

1.656,00

-

220,57

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

23

Un.

-

365,70

-

-

286,58

-

172,27

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

23

Un.

345,00

-

-

-

920,00

885,50

879,06

25

Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle
de torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16”
a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis

1

Un.

-

429,00

332,51

374,12

508,80

-

391,99

3

Un.

-

2.697,00

638,70

2.097,00

4.219,20

-

732,87

1

Un.

-

35,00

25,48

45,77

63,70

-

42,47

1

Un.

-

0,00

14,74

56,51

95,84

-

43,00

2

Un.

-

298,00

61,00

-

159,68

-

38,86

4

Un.

-

-

-

-

1.151,36

2.164,00

1.272,00

2

Un.

-

350,00

216,12

291,40

114,88

-

106,40

1

Un.

-

209,00

155,01

271,66

398,40

-

174,98

2

Un.

-

338,00

-

385,40

579,72

-

380,12

-

-

-

-

51.739,77

26
27
28
29
30
31
32
33

Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs),
com fonte de alimentação para sua recarga em
220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
TOTAL GERAL

Mapa de Cotações (total)
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Planilha Estimativa de Despesas

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Preço Estimado (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

1

Maleta profissional MF931 preta

23

Un.

259,00

347,00

361,41

137,34

38%

347,00

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

23

Un.

1,12

6,60

7,17

5,07

71%

6,60

7.981,00
151,80

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

23

Un.

3,31

6,61

6,97

3,47

50%

6,61

152,03

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

23

Un.

3,99

9,90

9,46

3,94

42%

9,90

227,70

5

Chave Philips 1/8” x 3”

23

Un.

4,53

8,34

7,70

2,08

27%

8,34

191,82

6

Chave Philips 3/16” x 3”

23

Un.

4,09

7,58

7,74

3,51

45%

7,58

174,34

7

Chave Philips 1/4” x 6”

23

Un.

5,46

13,15

11,90

4,27

36%

13,15

302,45

8

Alicate universal 6”

23

Un.

25,32

46,80

48,80

19,38

40%

46,80

1.076,40
1.197,15

9

Alicate de corte diagonal 6”

23

Un.

19,42

52,05

52,45

29,43

56%

52,05

10

Alicate de corte diagonal 4”

23

Un.

17,91

34,75

48,80

40,13

82%

34,75

799,25

11

Alicate de bico longo 6” - meia cana

23

Un.

17,14

49,65

72,88

70,29

96%

49,65

1.141,95
1.334,00

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

23

Un.

39,50

58,00

69,26

36,70

53%

58,00

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

23

Un.

15,00

16,69

16,91

2,03

12%

16,69

383,87

14

Badisco tecla com garras jacaré

23

Un.

69,90

84,95

99,76

39,40

39%

84,95

1.953,85
1.549,28

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

23

Un.

66,64

67,36

73,06

10,50

14%

67,36

16

Ferro de solda de 30 watts

23

Un.

26,93

34,20

37,67

10,65

28%

34,20

786,60

17

Sugador de solda

23

Un.

12,70

17,62

18,46

6,65

36%

17,62

405,26

Planilha Estimativa de Despesas
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Planilha Estimativa de Despesas

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Qtde.

Un.

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Preço Estimado (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

18

Tesoura para cabistas

23

Un.

34,90

39,90

104,88

116,91

111%

39,90

917,70

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

23

Un.

20,35

29,90

67,61

73,75

109%

29,90

687,70

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

23

Un.

130,60

135,99

151,80

32,16

21%

135,99

3.127,77

21

Pincel de 3/4"

23

Un.

1,28

2,70

2,80

1,36

49%

2,70

62,10

22

Estilete grande - 18mm

23

Un.

5,90

9,59

25,35

27,72

109%

9,59

220,57

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

23

Un.

7,49

12,46

11,95

4,23

35%

12,46

286,58

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

23

Un.

15,00

38,36

32,93

11,98

36%

38,36

882,28

25

Furadeira profissional com mais de 700w

1

Un.

332,51

391,99

407,28

66,52

16%

391,99

391,99

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

3

Un.

212,90

699,00

692,32

495,79

72%

699,00

2.097,00

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

1

Un.

25,48

42,47

42,48

14,20

33%

42,47

42,47

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

1

Un.

14,74

49,76

52,52

33,72

64%

49,76

49,76

2

Un.

19,43

55,17

69,69

59,03

85%

55,17

110,34

4

Un.

287,84

318,00

382,28

138,28

36%

318,00

1.272,00

2

Un.

53,20

108,06

107,88

53,55

50%

108,06

216,12

28
29
30
31

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro –
40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e
baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca
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Planilha Estimativa de Despesas

Pesquisa de Preço

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Ferramentas a serem adquiridas junto com a equipe especializada que prestará serviços de reparação e instalação de redes e de equipamentos
telefônicos no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal.
Processo: 00200.018063/2019-84
Estatísticas das Cotações Obtidas
Item

32
33

Discriminação dos materiais (especificações)

Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg

Preço Estimado (R$)

Qtde.

Un.

1

Un.

155,01

209,00

241,81

98,09

41%

209,00

209,00

2

Un.

169,00

191,38

210,41

54,02

26%

191,38

382,76

Mínimo (R$)

Mediana (R$)

Média (R$)

Desvio Padrão
(R$)

Coeficiente de
Variação (1)

Unitário
(2)

Total

30.764,89

TOTAL GERAL

(1) O Coeficiente de Variação é uma medida estatística que indica quanto os preços observados na pesquisa diferem, em média, do Preço Médio Unitário (PMU). É resultado da divisão entre o DP e o PMU.
(2) O Preço Estimado é cálculado utilizando a MEDIANA das cotações, por ser uma medida estatística de tendência central não influenciada por valores extremos. A mediana é o valor que divide o conjunto de
dados em duas partes de igual tamanho. Pretende-se, assim, obter estimativas mais próximas da realidade de mercado, sem a influência de preços atípicos.
Observação: cálculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 20, de 2010.

Equipe técnica responsável pela realização da pesquisa:
Pesquisa de mercado

Elaboração da planilha de cálculo

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica

Planilha Estimativa de Despesas

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica
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Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. CATSER
Código CATSER: 19739
Descrição: Instalação / Manutenção - Rede Telefônica.
1.2. Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
1.3. Prazo Estipulado
A execução dos serviços contratados dar-se-á pelo prazo de 12 (doze)
meses consecutivos, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses.
1.4. Natureza do Serviço
Os serviços executados por essa contratação são de natureza continuada.
1.5. Contextualização e Justificativa
Para esse Termo de Referência, entende-se como Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal – CASF o Prédio Principal, os Anexos I e II,
os Blocos 1 a 21, as Residências Oficiais da SQS 309 e da QI 12 no Lago Sul, os
Escritórios Externos no Setor Comercial Sul e no Aeroporto de Brasília, o Centro
de Transmissão do Colorado e a Torre de TV de Brasília.
A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da
COOTELE, em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de
Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de Material de
Telecomunicações – SEALMAT, compõe-se de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede
interna chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE),
distribuídos por todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando
o DG principal às Concessionárias de Telecomunicações;
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- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas
Residências Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos
C/G com o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o
PABX das Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de
Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal –
QI 12 do Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do
Colorado, Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago
Sul, Anexo II – subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco
2 (Interlegis), Bloco 10 (Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco
19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade
variando de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da
COOTELE com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas
telefônicas, caixas telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das
ligações que entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para
efeitos de averiguações das contas telefônicas em nível local ou de
longa distância.
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O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta
e dois) aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo
distribuídos em: 470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e
noventa e dois) telefones analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones
digitais.
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal visa manter em operação toda infraestrutura e telefones relatados acima
em caráter permanente em suas dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a
sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente. Sem a mesma, não há como
manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como, nos casos de
defeitos e suas incidências, não há como repará-los em um prazo razoável para
não impactar nos trabalhos legislativos.
1.6. Dos Níveis de Serviço de Atendimento Estabelecidos
A Contratada deverá prestar os serviços definidos neste Termo de
Referência de acordo com os níveis de serviço (ANS) pré-estabelecidos, estando
sujeita às penalidades e sanções pelo seu descumprimento.
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2. OBJETIVO GERAL
Promover a contratação de uma empresa, no ramo de telecomunicações,
que preste serviços de instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos, prorrogáveis até sessenta meses, buscando atender com qualidade e
rapidez os serviços demandados pelos usuários ao Serviço de Rede Telefônica –
SERETE, ao Serviço de Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de
Material de Telecomunicações – SEALMAT da Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE do Senado Federal.
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3. FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE
A equipe técnica operará em caráter permanente nas dependências do
Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00,
ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em turnos de 6 horas. O
controle de presença dar-se-á por meio de relógio de pontos com coletor biométrico
e impressão de comprovantes de entrada e saída.
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS EM TELEFONIA

A

SEREM

EXECUTADOS

PELOS

As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa
Legislativa, bem como acompanhamento de obras voltadas às instalações
telefônicas nos seus diversos órgãos e gabinetes, de auxílio e de execução de novas
instalações de cabeamento, de linhas telefônicas e de ramais, pequenos reparos
em aparelhos analógicos, aparelhos digitais, aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão
de caixas e distribuidores telefônicos, operacionalização do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas), liberação e/ou controle de
estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em telefonia utilizados
nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do gerenciamento de
atestos das chamadas e de contas telefônicas.
4.1. Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções ou nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos
fac símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer
outra verificação necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;
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-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal.

4.2. Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas
internos da COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica
Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema
de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los,
atualizá-los e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e
dos telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac
símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas
telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas
disponível no setor;

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

10

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C2453E910032BBFC.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.168010/2019-31

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística
de documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o
sistema de gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas
telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens
de Serviço referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor,
bem como de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado
pelo chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

4.3. Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções e nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac
símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;
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-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE,
CTP-APL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos
a serem executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao
reparo das linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de
conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto
Arquitetônico Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de
proteção de linhas, jumpers internos, cabos externos e seus pontos de
aterramento em todo o complexo predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch
cords de telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento
de cabos, excesso de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de
ruído e interferências nas comunicações nas tubulações existentes e dentro
da galeria técnica;
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-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das
ordens de serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços
que surgirão por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de
substituições de trabalhadores;
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5. QUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS EM TELEFONIA
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes
qualificações profissionais:
5.1. Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada.

5.2. Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet.
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5.3. Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica
•
•

•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em
eletrônica ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de
ensino conceituada, onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do
curso técnico em telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso
técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais
e as escolas técnicas, públicas ou privadas.
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6.

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS
A Contratada deverá prestar os serviços definidos no presente edital de
acordo com os níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a glosas
pelo descumprimento do ANS - Acordo de Nível de Serviço.
Indicadores de Desempenho
A Contratada deverá garantir o cumprimento dos indicadores de
desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados
dentro dos prazos estabelecidos neste ANS.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de
todas as atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte
fórmula:
Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço (%) = 100% −

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100%
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de
Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas
e fornecidas por meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS)
desenvolvido por essa Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais
dados serão extraídos no formato de planilha em Excel para sua averiguação e
cálculos do NS conforme fórmula acima.
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Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento
e Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio
de sua equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução
conforme tabela abaixo:
Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços

Item

Atividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atualização de cadastro
Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de
passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

29
30

Tempo
máximo de
execução
(hh:mm)
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00

Média
mensal de
incidência
9
1
12
6
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1

24:00

1

24:00

2
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A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de
ordens de serviço abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio
para execução de uma ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto
aplicado na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado
como ruim ou péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle
de Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o
serviço;
c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde,
para cada resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um
décimo negativo) na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme
fórmula abaixo:

DQA = 0,1xQR + 0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para
efeito do cálculo do DQA.
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7. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Avaliação dos Serviços no Mês sem Contingência
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado,
conforme abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b. Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão
imputados diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no
item 7.3;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será
calculada mensalmente conforme fórmula do inciso II do item 5;
d. A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte
fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA) = 100 − ∑ PPNSi − DQA
i =1

onde:

PPNSi

•

representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia
por desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;

•

DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.

•

II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa)
pontos, serão aplicadas à Contratada as penalidades indicadas na Tabela 5 do
item 7.4.
7.2. Avaliação dos Serviços no Mês com Contingência
Será considerado mês com contingência quando o fluxo normal de
serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior.
I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da
nota de avaliação (NA);
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II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo
da NA, apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
7.3. Critérios de Avaliação
O Senado acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço (NS)
descrito no inciso I do item 6. De acordo com seu valor, será aplicado as pontuações da
tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação

Item

01

Descrição

Nível de Serviço NS

Periodicidade
de Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos
por Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

7.4. Glosas pelo Baixo Desempenho
No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme fórmula do
item 7.1, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicada glosa à fatura apresentada pela
Contratada, conforme planilha a seguir:
Tabela 5 – Glosas na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços

Item
01

Nota de Avaliação (NA)
NA ≥ 90

02

80,00 ≤ NA < 90,00

03

70,00 ≤ NA < 80,00

04

60,00 ≤ NA < 70,00

05

50,00 ≤ NA < 60,00

06

NA < 50,00

07

02 (duas) notificações
consecutivos.

em

Notificação/Glosa
Sem aplicação de glosas à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via email, com confirmação do recebimento da
Contratada.
Glosa de 3,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Glosa de 6,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Glosa de 10,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência
Glosa de 15,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
meses Glosa de 3,00% sobre valor faturado no mês
de aplicação da segunda Notificação.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

20

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C2453E910032BBFC.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.168010/2019-31

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

Item
08

Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em Glosa de 3,00% sobre valor faturado no mês
meses consecutivos.
de aplicação da notificação.

O percentual máximo aceitável de glosa mensal será de 10%, sendo que
acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes no item 18.
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8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS
Sempre que um serviço terminar de ser executado, a equipe do Serviço de
Apoio Administrativo e Controle de Qualidade – SEQUALI da Coordenação de
Telecomunicações enviará um e-mail para o(a) solicitante/recebedor(a) do serviço
com um link, onde haverá o número da ordem de serviço, que dará acesso ao
questionário na página COOTELE, na intranet do Senado Federal, perguntando
como o usuário avalia a qualidade do serviço executado, se ÓTIMO, BOM, RUIM
ou PÉSSIMO. Além disso, haverá um campo para observações que achar
pertinente.
As respostas de tais questionários serão utilizadas para composição do
DQA - Desconto por falta de qualidade no atendimento – caso os serviços forem
avaliados como RUIM ou PÉSSIMO e comporá a nota de avaliação mensal dos
serviços executados, como descrito no inciso II do item 6.
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9. PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
9.1. Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore,
Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore,
Tramontina, Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);

-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;
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-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

9.2. Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch,
Makita, Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque,
(referência: Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e
baterias recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo
120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três)
Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma
para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços,
que se responsabilizarão pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á
com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de
comunicação do fiscal, do gestor ou do colaborador ao preposto da empresa. A
substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia
em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede
Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua
substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as mesmas estiverem
deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor ao preposto da empresa.
A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que
a usou ou a perdeu, em ressarci-la.
9.3. Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução
do objeto dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
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DESCRIÇÃO:
Pincel de 3/4";
Estilete grande
Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

Qtd

Valor unit.

Valor total

23 un
23 un
23 un
23 un
1 un
3 un

R$ 2,70
R$ 9,59
R$ 12,46
R$ 38,36
R$ 391,99
R$ 699,00

R$ 62,10
R$ 220,57
R$ 286,58
R$ 882,28
R$ 391,99
R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un
2 un

R$ 49,76
R$ 55,17

R$ 49,76
R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF
nºs. 162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco)
anos, com excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente,
multímetro e ferro de solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor
detalhamento, seguem vida útil e taxa anual de depreciação para cada ferramenta
na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
NCM

Vida útil (anos)

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

9.4. Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades
diárias, esses funcionários são frequentemente requisitados a realizarem
atendimentos personalizados a Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes
serão compostos das seguintes peças:
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MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso
em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a
empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos
aos colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa
apresentação dos mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer
desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade
anual ou, por causa de sua má qualidade ou deterioração em serviço, quando
reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto da empresa.
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Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor
ou fiscal para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado
qualquer desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas
quando os mesmos estiverem deteriorados, por meio de comunicação do gestor
ou do fiscal ao preposto da empresa.
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10. JUSTIFICATIVAS SALARIAIS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE
CUSTO
O Conjunto Arquitetônico do Senado Federal - CASF é formado por mais
de cem gabinetes, setenta e três residências oficiais, inúmeros órgãos administrativos e
mais de 4.860 (quatro mil, oitocentos e sessenta) ramais e aparelhos telefônicos. Além
disso, tem uma rede complexa com tecnologias analógica, digital e VoIP (voz sobre IP),
com mais de 11.000 onze mil pares metálicos, 11 (onze) DG – distribuidores gerais e 400
(quatrocentas) caixas telefônicas.
Por se tratar de um dos Poderes da República, com sua responsabilidade
perante a União e aos contribuintes, o Senado Federal se preocupa com as partes sensíveis
inerentes à contratação de terceirização descritas abaixo:
• Manter sigilo telefônico de parlamentares e servidores do Senado
Federal;
• Guardar sigilo de informações adquiradas em gabinetes;
• Eficiência na execução dos serviços para não inviabilizar a
comunicação dos gabinetes aos Senadores ou às suas bases;
• Evitar rotatividade nos postos de trabalho, com perda de
trabalhadores para iniciativa privada e possível perda na eficiência
e no sigilo.
Deste modo, requer-se, da empresa especializada a ser contratada, a
qualificação dos Técnicos em Telefonia com:
• Experiência comprovada em carteira ou por meio de declaração de
institutos ou escolas técnicas;
• Curso de instalador e reparador de linhas de assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básicos de eletrônica ou
curso básicos em eletrotécnica;
• Curso básico em NR-10.
Ademais, para ser coerente com o mercado de trabalho, com a qualificação
acima requerida, e com a preocupação com as partes sensíveis inerentes a esse tipo de
terceirização, levantou-se junto aos órgãos Públicos Federais, tais como Câmara dos
Deputados, Banco Central, STF, STJ, TJDFT, TST, PGR, TCU e TSE, contratações de
terceirizações, similares ao do Senado Federal, com as mesmas atribuições e
qualificações.
Desse levantamento, apenas a Câmara dos Deputados e TST fazem
contratações de profissionais com as mesmas qualificações e atribuições ao que o Senado
Federal vem fazendo. Abaixo a tabela com dados das contratações desses órgãos:
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Tabela 8 – Dados contratuais de terceiros em órgãos Públicos Federais
Órgão Função
Atribuições
Cursos exigidos
Salário
Ensino Fundamental
Identificação e correção de
completo; experiência de
problemas de cabeamento;
Auxiliar técnico
seis meses no ramo; curso
CD
Prestar auxílio em serviços de
R$ 1.803,29
em eletrônica
básico em Eletrônica/
manutenção e instalação de
Telecomunicações ou
equipamentos
Telefonia
Instalar infraestrutura de rede
Ensino médio; experiência
Atendente
telefônica; Instalador,
de um ano no ramo; curso
R$ 2.608,55
TST
presencial em
desinstalador e remanejador de
de IRLA ou básico em
telefonia
ramais telefônicos
telecomunicações
(analógicos/VoIP)
Valor médio
R$ 2.205,92

Assim, baseado nos dados apresentados acima, obedecendo-se a Emenda
Constitucional n° 95, para que o impacto nos custos contratuais não sejam superiores ao
contrato atual, sugere-se o mesmo salário base do contrato em vigor de R$ 2.009,14 (dois
mil e nove reais e catorze centavos), ou seja, o nível 49 do CCT SINTTEL/SINDIMEST
2018/2020 (vide ANEXO II).
Além disso, os Técnicos em Telefonia III, dentre outras atribuições, serão
responsáveis por toda instalação, reparos e vistorias dentro da galeria técnica subterrânea
do Senado Federal. Os vários cabos telefônicos que passam dentro da galeria e que
interligam o distribuidor geral aos Anexo I, Anexo II, Gráfica, Blocos de Apoio e Prédio
Principal estão dispostos a uma distância de, aproximadamente, um metro na horizontal
e na vertical dos cabos e dos capacitores de alta tensão e alta potência (13.800, 2.400 e
380 volts). Deste modo, no desenvolvimento de suas atividades, tais Técnicos estarão
expostos ao perigo, de modo intermitente e habitual, à proximidade do sistema de
alta tensão e alta potência - SAP.
Posto isso, de acordo com a orientação Jurisprudencial nº 347 da SDI1/TST in verbis:
“É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e
reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de
suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido
em contato com sistema elétrico de potência.”
e de acordo com o Anexo IV da Norma Regulamentadora n° 16 (NR-16) publicada na
Portaria Nº 1.078, de 16 de julho de 2014:
“1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:
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b) que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme
estabelece a NR-10;”
Sendo assim, para adequação às normas NR-10 e NR-16, esses Técnicos
em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
Deste modo, em resumo, o salário base proposto para as categorias são os
que seguem na tabela abaixo:
Tabela 9 – Resumo do salário base proposto.

CATEGORIA
Técnicos em Telefonia I
Técnicos em Telefonia II
Técnicos em Telefonia III

Nível CCT

Salário base

49
49
49

R$ 2.009,14
R$ 2.009,14
R$ 2.009,14

Periculosidade NR-10
e NR-16
NÃO
NÃO
SIM (30%)
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11. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO MÍNIMO DE TRABALHADORES
PARA EQUIPE TÉCNICA
Para se levantar o quantitativo de Técnicos em Telefonia há que baseá-los
na quantidade de serviços a executar dentro do limite de tempo médio aceitável
para execução de uma ordem de serviço, ou seja, 2 (duas) horas (dado extraído da
tabela 2 – item 6).
Cumpre salientar que a equipe atual que executa a instalação e reparação
na rede telefônica por meio do CT 041/2018, já atendeu, nos últimos dois anos,
15.020 (quinze mil e vinte) ordens de serviços, uma média de 683 (seiscentas e
oitenta e três) ordens de serviço por mês, conforme detalhado na tabela 10 abaixo.
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos

2018
Quantidade OS
janeiro
579
fevereiro
818
março
638
abril
530
maio
609
junho
587
julho
363
agosto
1127
setembro
585
outubro
710
novembro
487
dezembro
266

2019
Quantidade OS
janeiro
721
fevereiro
1204
março
931
abril
808
maio
764
junho
813
julho
662
agosto
614
setembro
631
outubro
573
Total OS
15020
Média

683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal
acima, pois, em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores,
reformas de gabinetes, aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros,
a equipe não daria conta do excesso de serviços, prejudicando a qualidade e
eficiência e não atenderia ao ANS – acordo de nível de serviço estipulado para
execução das ordens de serviços. Deste modo, na tabela 11 que segue, apresentamse os meses com atividades atípicas ocorridas durante os dois últimos anos.
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Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
Votação do orçamento de 2019
agosto
1127
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
fevereiro
1204
Reformas
e trocas de gabinetes de Senadores
março
931
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho
de reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada
por, pelo menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de
técnico executará 3 ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho
será de 6 (seis) horas diárias.
Daí, em um mês com 22 (vinte e dois) dias úteis, necessita-se:
é

=

%=
=

,

≈

=

Em outras palavras, uma equipe técnica mínima com 30 (trinta) Técnicos
em Telefonia será capaz de executar, pelo menos, 90% (noventa por cento) de
todos os serviços descritos na tabela 2 sem extrapolar seu prazo máximo, mesmo
em meses com atividades atípicas a esse Senado Federal. Ou seja, mesmo em
meses com excesso de atividades e serviços, uma equipe com trinta Técnicos em
Telefonia será suficiente para executar todas as ordens de serviço dentro do ANS
– acordo de nível de serviço que é de 90% (noventa por cento).
Assim, em resumo, a equipe mínima aceitável para os parâmetros de
eficiência e qualidade desse Termo de Referência terá que ser composta por:
Tabela 12 – Quantitativo mínimo da equipe técnica

Item
1
2
3

Quantidade
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
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12. JORNADA DE TRABALHO E FÉRIAS
Para uma maior abrangência ao atendimento aos órgãos da Casa, a equipe
técnica operará em caráter permanente nas dependências do Senado Federal, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente, distribuída ao longo
desse horário, em dois turnos de 6 (seis) horas. O controle de presença dar-se-á por
meio de relógio de pontos com coletor biométrico e impressão de comprovantes de
entrada e saída
Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais de
semana e feriados ou em sessões extraordinárias do Senado, fora dos dias e horários
normais de funcionamento do Senado Federal, a Contratada, quando solicitado pelo
fiscal ou gestor, se obriga a disponibilizar equipes com número de profissionais
suficiente para a execução dos serviços demandados. As horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas,
em dia escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o Senado Federal.
Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos
em turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Turno

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00

Ademais, conforme as quantidades de ordens de serviços da tabela 10, em
período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato com reposição de
funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair de
férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês
de janeiro, bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na
segunda quinzena do mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses
meses em questão, hão haverá substitutos ou feristas.
Como os Técnicos em Telefonia II desempenharão suas funções
internamente à COOTELE, cada um deles trabalhará 6h corridas ao longo da jornada
de trabalho de 08:00 às 20:00, conforme melhor disposição e desempenho das
funções do Serviço de Tarifação e o Serviço de Almoxarifado dessa Coordenação.
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13. CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO
BASE
Extraindo-se os dados dos itens 10, 11 e 12 acima, apresenta-se a tabela
abaixo com dados resumidos com a quantidade necessária de funcionários para
execução do objeto dessa contratação, suas respectivas categorias, jornadas de
trabalho e salário base:
Tabela 14 – Quantidade, categoria, jornada de trabalho e salário base

Item
1
2
3

Qtd.
func.
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III

Jornada de
Salário
trabalho
base
30 horas semanais R$ 2.009,14
30 horas semanais R$ 2.009,14
30 horas semanais R$ 2.009,14

Periculosidade
NR 10 e NR16
Não
Não
Sim (30%)

Na presente contratação, não há previsão de feristas e nem de folguistas.
No entanto, os funcionários faltosos, independente do motivo, terão que ser substituídos
em até 1 (um) hora, após o preposto ser informado, com trabalhador com a mesma
qualificação técnica do item 5. A não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na
glosa de um dia do funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do
funcionário que se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de
hipótese alguma, a Contratada em atingir o ANS – acordo de nível de serviço estipulado
nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18 deste Termo de
Referência.
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14. CAPACIDADE TÉCNICA
A empresa deverá apresentar as seguintes documentações comprovando
sua capacidade técnica para a execução dos serviços objeto da contratação:
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não inferior a 36
(trinta e seis) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes de
telefonia, com número de postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
a.1) Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, 20
(vinte) postos de trabalho;
a.2) Para a comprovação do lapso temporal mencionado na alínea “a” (36
meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as contratações
correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes, e, ao menos um
deles, seja superior a 24 (vinte e quatro) meses;
a.3) Para a comprovação do quantitativo menciona na alínea “a.1”, será
admitido o somatório de atestados, desde que, ao menos um atestado da alínea
“a.2”, tenha no mínimo 15 (quinze) postos de trabalho.
a.4) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução;
a.5) A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
b) A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do
registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos
serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional(is), que
tenha(m) vínculo com a empresa licitante, de nível superior, com formação em
Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas nos artigos 8º e
9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II da Resolução do
CONFEA nº 1.010/2005.
b.1) A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em
que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
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c) Termo de Vistoria, nos termos do ANEXO I, ou Declaração de Dispensa de
Vistoria, constando:
c.1) Realizou vistoria em todos os locais onde serão executados os serviços
objeto da licitação, inclusive na galeria técnica, para a qual será exigido
agendamento prévio junto à Coordenação de Telecomunicações, no Bloco 13 do
Senado Federal, telefone 3303-5210, perante o servidor Charles Barbosa Oliveira,
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da licitação, nos horários de
08:30 às 12:00 e 14:00 às 17:00; ou
c.2) Não considera necessário realizar a vistoria, pois tem conhecimento
de todas as informações necessárias para cumprimento das obrigações do objeto
deste Termo de Referência.
d) Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
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15. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA CONTRATADA
São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Termo de
Referência ou decorrentes da natureza do ajuste:
-

Iniciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, a prestação dos serviços de instalação e reparação na rede telefônica,
objeto deste Termo de Referência, de acordo com as normas gerais de
manutenção atinentes à espécie e, ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e
normas técnicas dos fabricantes, ficando responsável por quaisquer prejuízos
causados aos equipamentos e instalações por falta de reparo adequada;

-

Manter durante e execução do contrato as condições que ensejaram sua
contratação;

-

Apresentar, no ato da assinatura do contrato, a Planilha de Preços,
devidamente preenchida de todas as categorias profissionais;

-

Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
sempre que houver alteração;

-

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do
contrato;

-

Efetuar o pagamento de eventuais serviços extraordinários, por empregado,
respeitados os limites fixados pela legislação e Convenção Coletiva da
categoria;

-

Designar formalmente preposto em Brasília para representá-la perante a
Administração durante todo o período de vigência do contrato, não podendo
este ser um dos empregados por meio deste contrato;

-

Fornecer, em até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato, os
uniformes, constantes no item 9.4, a todos colaboradores;

-

Fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte
adequado no deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
para execução dos serviços do objeto desse Termo de Referência, vedado o
desconto dos respectivos custos nos salários;
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-

Fornecer ao gestor e aos fiscais do contrato relação nominal, em meio digital,
dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal, com as
respectivas funções, endereços residenciais e horário de trabalho, indicando o
local em que exercem suas atividades, e comunicar toda e qualquer alteração
que venha a ocorrer;

-

Fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de
locomoção nos quantitativos que se fizerem necessários à execução dos
serviços;

-

Comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na
execução dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os dados
e circunstâncias julgados necessários ao relato e ao estabelecimento dos fatos;

-

Fornecer relógio de pontos, com coletor biométrico, que emite comprovantes
do horário de entrada e saída, em até 30 dias corridos após início da execução
do contrato;

-

Repor os funcionários faltosos em até 1 (uma) hora, após o preposto ser
informado, com trabalhador com a mesma qualificação técnica do item 5. A
não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na glosa de um dia do
funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário que
se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de hipótese
alguma, a Contratada em atingir o ANS – acordo de nível de serviço estipulado
nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18 deste Termo
de Referência;

-

Manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o empregado com conduta
julgada inconveniente e/ou desrespeitosa;

-

Dentro das dependências do Senado Federal, manter seus empregados
uniformizados e obrigar que os mesmos portem o crachá fornecido pela
Polícia do Senado na altura do peito;

-

Prestar os serviços objeto do contrato com a utilização de ferramental
adequado e por meio de empregados comprovadamente especializados e
treinados;

-

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
Senado, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Senado;

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

40

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C2453E910032BBFC.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.168010/2019-31

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

-

Manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem
substituídos imediatamente, sendo que os equipamentos elétricos devem ser
dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

-

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade,
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Senado;

-

Responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de
sua propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao Senado
Federal qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou
quaisquer outros fatos que possam vir a ocorrer;

-

Responsabilizar-se por seus empregados, ficando o Senado Federal isento de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;

-

Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
instituído pela lei n.º 8.078, de 11 setembro de 1990;

-

Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer
vínculo empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e
exclusivamente pela Contratada e a ela vinculados;

-

Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por
acidente ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;

-

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem
causados por seus empregados ou preposto, inclusive por omissão destes, ao
Contratante ou a terceiros, nas dependências do Senado;

-

Em nenhuma hipótese poderá a Contratada veicular publicidade acerca do
serviço a que se refere o presente contrato.
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16. REGIME DE EXECUÇÃO PARA A CONTRATADA
A contratação será realizada sob a forma de execução indireta e pelo
regime de empreitada por preço global. O critério de seleção da proposta será o
de menor preço.
Todos os serviços serão executados sob a orientação e comando da
Contratada, cabendo ao fiscal ou ao gestor do contrato apenas fazer as
comunicações necessárias, por intermédio do preposto designados pela mesma.
Os equipamentos descritos no item 9, necessários à execução dos serviços,
serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o primeiro dia de
execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes definições:
-

Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de
funcionamento dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos
e/ou os decorrentes do uso normal.

-

Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e
defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos
equipamentos, e abrangerá os serviços de identificação de situações que
possam causar avarias ou indisponibilidades ao sistema de
telecomunicações.

Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento de
sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser
executados aos sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do
Senado Federal. Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas
trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por
meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre funcionário,
empresa e o Senado Federal.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico
do Senado Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento)
das ordens de serviços executadas na Tabela 10.
Os empregados da Contratada deverão obedecer aos seguintes padrões de
conduta:
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-

Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido
pela Polícia do Senado Federal na altura do peito;

-

Ser discreto(a) e cortês;

-

Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar
ou tiver acesso;

-

Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver
acesso;

-

Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;

-

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
observadas as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.

16.1. Justificativas ao critério de julgamento pelo menor preço global
O presente processo licitatório permitirá a contratação de empresa
especializada, que tenha Técnicos em Telefonia, para prestar serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal em conformidade aos critérios de qualidade e eficiência do acordo de nível
de serviços – ANS descrito no item 6. A separação feita nesse Termo de
Referência para os três tipos de Técnicos em Telefonia é apenas para delimitar sua
atuação em serviços que serão executados dentro dessa Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE e não significa, em hipótese alguma, três cargos
diferentes.
Deste modo, por se tratar de apenas um cargo, s.m.j., seu fracionamento
para adjudicação por itens e não por preço global prejudicaria o conjunto, uma vez
que possivelmente não se conseguiria várias empresas que comprovassem a
Capacidade Técnica solicitada no item 14. Além disso, s.m.j., como teria um item
com apenas 4 (quatro) e outro com apenas 6 (seis) Técnicos em Telefonia, haveria
perda na economia de escala, já que nesses casos, pelos custos administrativos às
empresas, não se obteriam descontos nos lances do pregão eletrônico na mesma
proporção que ocorreria com o conjunto de 30 (trinta) Técnicos em Telefonia.
Por fim, em reuniões, a Diretoria-Executiva de Gestão desse Senado
Federal tem orientado no sentido de diminuir o quantitativo excessivo de contratos
com objetos similares que há em determinadas Coordenções ou Secretarias, pois
isso tem prejudicado a eficiência e onerado os custos da gestão Pública.
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Assim, pelo descrito acima, sugere-se adotar nesse certame o critério de
julgamento pelo menor preço global e não por itens.
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17. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Os serviços de reparações e/ou instalações de rede telefônica serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas
e/ou Resoluções da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem
contempladas, dentre elas: NBR 13300, NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727,
NBR 13822, NBR 14565.
Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo ou o bom, conforme
o descrito no item 8 desse Termo de Referência, a empresa contratada deverá
executar os reparos e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas
no item 9 e, se preciso for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade,
eficiência e efetividade.
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18. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Deverá o Contratante, representado pelos fiscais ou gestores, devidamente
nomeados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste
contrato, inclusive:
-

Caberá ao órgão financeiro do Senado Federal providenciar os depósitos em
garantia bloqueados para movimentação – DGBM para provisionamento de
valores para pagamento das férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias,
13° (décimo terceiro) salário, respectivos encargos previdenciários, multa
sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da contratada;

-

Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se torne necessária;

-

Exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada que, a seu
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;

-

Manter, junto à Contratada, criterioso registro dos acontecimentos, sendo
que este, caso ocorra, deverá ser feito em um processo apartado, autuado
no sistema SIGAD. Ao se encerrar o referido contrato, tal processo deverá
ser juntado ao último processo de pagamento;

-

Exigir e conferir todos os documentos previstos no edital da licitação que
habilitou a Contratada, como condição para a prorrogação deste contrato;

-

Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade
cometida pela Contratada;

-

Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos
públicos competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas
aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo
ao Erário e aos empregados da Contratada;

-

Liberar a garantia contratual, desde que não constatada qualquer
pendência, inclusive quanto ao recolhimento dos encargos sociais por
parte da Contratada;

-

Efetuar o pagamento conforme valores constantes na planilha de formação
de preço e o Acordo de Nível de Serviço (ANS) obtido, no prazo de 30
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(trinta) dias corridos, contado do recebimento da nota fiscal com a
discriminação dos serviços, ficando condicionado à prévia atestação do
gestor e do fiscal e à apresentação da garantia prevista nessa especificação;
-

Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada, ou em caso
de descumprimento pela Contratada de obrigação contratual, suspender o
pagamento até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
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19. PENALIDADES
Deverão ser impostas à Contratada, pela inexecução total ou parcial deste
contrato ou pelo descumprimento das obrigações ou execução insatisfatória dos
serviços, omissão e outras faltas, as seguintes penalidades:
-

Advertência;

-

Multa;

-

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Senado e seus órgãos supervisionados por prazo de até 2
(dois) anos; e

-

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o
Senado os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

A advertência será aplicada à Contratada na primeira ocorrência das
infrações de Grau 1 definidos nos quadros a seguir.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato para
o início da execução, sem que haja ocorrido o seu início, será aplicada multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato e o mesmo poderá ser
rescindido, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no art. 87
da Lei 8.666/93.
Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a Contratada ficará sujeita a
multa, em percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor
contratual mensal vigente, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes do item 9.4, em até 15 dias úteis após assinatura
do contrato, por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por
dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que
ensejaram sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
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ITEM
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ITEM
24
25
26

GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de se gurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.
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Para os casos de inexecução de obrigação contratual ou legal, não previstos
nos parágrafos anteriores, o Senado Federal aplicará multa, a ser fixada entre os
Graus 1 e 4, em razão da gravidade apurada.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido o direito
de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela Contratada ou, se
insuficiente, da garantia prestada.
O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser
recolhido à conta do Senado Federal ou, em último caso, cobrado judicialmente.
O não cumprimento dos serviços, previstos nesse contrato, implicará
sobrestar o pagamento da parcela relativa ao período de apuração, até a sua devida
regularização, sem prejuízo das demais penalidades previstas.
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20. GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO
Sugere-se como gestor do contrato o Núcleo de Gestão de Contratos de
Terceirização – NGCOT.
Como fiscais, sugerem-se os servidores que estiverem ocupando, oficial
ou em substituição, a chefia do:
- Serviço de Rede Telefônica – SERETE;
- Serviço de Tarifação – SETARIF; e
- Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações –
SEALMAT.
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21. TRATAMENTO DIFERENCIADO
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PARA

MICROEMPRESAS

OU

Para contratação dessa empresa especializada para prestação de serviços
de instalação e reparação na rede telefônica, não há óbice quanto à contratação de
microempresa- ME ou empresa de pequeno porte - EPP, previsto no inciso II do
Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a ME ou EPP cumpra os
requisitos do item 14, quanto à capacidade técnica.
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22. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
Como o objeto da presente contratação é de baixa complexidade, uma vez
que há vários possíveis fornecedores de mão-de-obra em instalações e reparações
em redes telefônicas, não há o que se falar em formação de consórcios para seu
fornecimento.
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23. ORÇAMENTO
Esse processo licitatório está no Plano de Contratações de 2020 conforme dados que
seguem.
Orçamento

Objeto a ser contratado

Órgão

Valor

20200174

Serviço de instalação e reparação e de redes
telefônicas

SPATR/COOTELE

R$ 2.028.260,09

Elaborado por:
(Assinado digitalmente)

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica – SERETE

Ciente:
(Assinado digitalmente)

Wilson Pereira De Carvalho Filho
Gestor – NGCOT

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Orlando Carneiro Silva
Coordenador de Telecomunicações – COOTELE

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Cassio Murilo Rocha
Diretor da Secretaria de Patrimônio – SPATR

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

55

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C2453E910032BBFC.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.168010/2019-31

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

ANEXO I
Modelo de Declaração de Vistoria do Local
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da
Licitação], que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da
Empresa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], para os fins da presente declaração, vistoriei todos os locais
onde serão executados os serviços objeto da licitação em consideração, ou não considero
necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do Edital da licitação são
suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena execução do
objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)
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ANEXO II
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria:
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Secretaria de Patrimônio
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MEMO Nº 020/2019 – SERETE/COOTELE/SPATR
Em 25 de novembro de 2019

À Secretaria de Administração de Contratações - SADCON

Assunto: Correções no termo de referência conforme orientações da COCVAP.

1

Segue no documento 00100.168010/2019-31 o Termo de Referência (TR) para

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação
de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, corrigido conforme orientações exaradas no documento
00100.166777/2019-26.
2

A planilha de estimativa de despesa foi retificada e inserida nesse processo sob

o n° 00100.168001/2019-41. O preço do item 33 da empresa CAMPEÃO DA CONSTRUÇÃO foi
retirado, pois o produto cotado não atende ao peso especificado no TR. Além das correções,
nela está contempla a nova proposta de preços da empresa ELETROSIA, documento
00100.167997/2019-77, com mais itens cotados e preços atualizados.
3

Por fim, apesar de alguns dos orçamentos do documento 00100.164145/2019-

28 terem perdido a validade, os mesmos retratam a realidade atual do mercado e
permanecem válidos.
4

Posto isso, restituímos os autos para continuidade processual.

Respeitosamente,
(Assinado digitalmente)
CHARLES BARBOSA OLIVEIRA
Chefe de Serviço de Rede Telefônica - SERETE
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo nº 00200.018063/2019-84
Em 27 de novembro de 2019.
Memo. Nº 0421/2019-COCVAP/SADCON
Assunto: Encaminhamento
continuidade da instrução
processual.

dos autos para
após verificação

Senhor Coordenador de Controle e Validação de Processos,
Tratam os autos de solicitação da Secretaria de Patrimônio contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no
Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
O presente processo fora verificado anteriormente por essa COCVAP por meio do
Memorando nº 0409/2019-COCVAP/SADCON1, onde solicitamos ao órgão técnico:
a)
b)

c)

Elaboração de um novo TR com as condições de recebimento do objeto e com
o visto do gestor indicado;
Elaboração de uma nova Planilha de Estimativa de Despesas com:
 Retirada dos itens 10 e 12 da empresa CAMPEÃO DA
CONSTRUÇÃO;
 Correção dos valores citados da empresa VULCÃODA
BORRACHA; e
Caso haja alteração dos valores, o item 9.3– Custo das Ferramentas do TR
deverá ser retificado para que demonstre a nova realidade da pesquisa de
preços.

O Documento de Oficialização de Demanda (DOD) foi anexado ao processo sob o
NUP 00100.159942/2019-93.
Da apreciação da última versão do Termo de Referência (TR) elaborado pelo órgão
técnico e registrado no SIGAD sob NUP 00100.168010/2019-31, verificamos a presença de
todos os itens obrigatórios previstos no inciso II do art. 11 do ADG n. 09/2015. Ademais, no item
21 do TR o órgão técnico informou que:
Para contratação dessa empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação na rede telefônica, não há óbice quanto à contratação de microempresa- ME
ou empresa de pequeno porte - EPP, previsto no inciso II do Art. 48 da Lei
Complementar nº 123/2006, desde que a ME ou EPP cumpra os requisitos do item 14,
quanto à capacidade técnica

A pesquisa de preços foi registrada nos documentos de NUP 00100.164133/2019-01,
NUP 00100.164145/2019-28, NUP 00100.164337/2019-34, NUP 00100.164351/2019-38 e
1

Memorando registrado no SIGAD sob o NUP 00100.166777/2019-26.
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo nº 00200.018063/2019-84

00100.167997/2019-77 e consolidada na Planilha de Estimativas de Despesas disposta no
documento de NUP 00100.168001/2019-41. Quanto aos cargos informados no item 5 do TR,
cumpre informar que se trata de contratação de serviços com alocação de mão de obra, assim,
está dispensada a pesquisa de preços, sendo esta substituída pelo Planilhamento de Preços – a
ser realizado posteriormente pelo SELESC – conforme disciplina o Art. 13, Parágrafo Único,
do ADG 9/2015.
Ademais, observamos que algumas propostas perderam a validade, porém, o órgão
técnico informou no documento de Memorando nº 20/2019 – SERETE/COOTELE/SPATR2
que “os mesmos retratam a realidade atual do mercado e permanecem válidos”.
Cabe ressaltar que a COCVAP realizou consultas aos sítios da Receita Federal do Brasil
e do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) de modo a verificar se
haveria indícios de que alguma empresa pertenceria ao mesmo grupo econômico de outra, o que
não se confirmou, conforme documentado no Anexo 001.
Informamos que o processo foi vinculado ao número sequencial 20200174 do Plano de
Contratações.
Verificamos que a última contratação para o mesmo objeto foi firmada por meio do
Contrato n. 20180041, com vigência até 07/05/2020.
Por fim, cumpre informar que o processo fora encaminhado à SADCON dentro do prazo
estipulado pelo Comitê de Contratações, qual seja, até 30/11//2019.
Ante o exposto, sugerimos o encaminhamento dos autos à Coordenação de Apoio
Técnico a Contratações para prosseguimento da instrução processual.
Respeitosamente,
(verificar assinatura digital)

Mariana de Souza
Estagiária
2

Memorando registrado no SIGAD sob o NUP 00100.168297/2019-08.
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo nº 00200.018063/2019-84
Revisor
(verificar assinatura digital)

Bruno Campos Costa
Ajudante Parlamentar
(verificar assinatura digital)

Edson Castelo Branco de Oliveira Cardoso
Chefe de Serviço
De acordo.
Considerando as informações carreadas aos autos, ratifico, com ressalvas3, a pesquisa
de preços cuja validade é de 180 dias – 25/05/2020 e encaminho os autos à COATC para
prosseguimento da instrução processual.

(verificar assinatura digital)

EMERSON JADER PANDINI
Coordenador da COCVAP

3

O órgão técnico não utilizou o mínimo de uma fonte pública na pesquisa de preços para os itens 3, 6, 8, 11, 14,
18, 19, 22, 26 e 26 declarando que “não existe contratação anterior firmada com o Senado Federal que seja similar
e que também possa subsidiar a presente Pesquisa de Preços” e que “não conseguimos encontrar quaisquer outros
contratos que possuem objeto similar ao pretendido”, conforme documento de NUP 00100.152970/2019-80.
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
06.205.451/0001-41
Razão Social:
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 24/06/2020

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:
Inscrição Estadual:
Natureza Jurídica:
Capital Social:
CNAE Primário:
CNAE Secundário 1:
CNAE Secundário 2:
CNAE Secundário 3:
CNAE Secundário 4:
CNAE Secundário 5:
CNAE Secundário 6:
CNAE Secundário 7:
CNAE Secundário 8:

Demais
0746263200151
Inscrição Municipal:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R$ 1.560.000,00
Data de Abertura da Empresa:
15/04/2004
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
3314-7/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES
3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
3314-7/13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E
4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
7319-0/03 - MARKETING DIRETO
7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

70.361-535
QUADRA SHCS CR QUADRA 512, S/N - BLOCO C LOJA 57 E 61 - ASA SUL
BRASÍLIA / Distrito Federal
(61) 32462500
cdf@casaferramenta.com.br

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
E-mail:

Órgão Expedidor:
Data de Nascimento:

Emitido em: 19/11/2019 15:15
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Emitido em: 19/11/2019 15:15
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
666.182.821-87
Participação Societária: 17,49%
Nome:
RODRIGO GUIMARAES ITACARAMBY
Carteira de Identidade:
Órgão Expedidor:
Data de Expedição:
Data de Nascimento: 15/02/1978
Filiação Materna:
MARIA SELMA GUIMARAES ITACARAMBI
Estado Civil:
CEP:
71.520-110
Endereço:
SETOR SHIN QI 06 CONJUNTO 11, 20 - LAGO NORTE
Município / UF:
BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone:
(61) 35771486
Email:
Dados do Sócio/Administrador 2
CPF:
666.373.411-34
Participação Societária: 16,50%
Nome:
DANIELA GUIMARAES ITACARAMBY ROBERTO
Carteira de Identidade:
Órgão Expedidor:
Data de Expedição:
Data de Nascimento: 03/03/1977
Filiação Materna:
MARIA SELMA GUIMARAES ITACARAMBI
Estado Civil:
CEP:
78.365-000
Endereço:
RUA DOS GIRASSOIS, 986 - CXP 144 - CIDEZAL II
Município / UF:
Sapezal / Mato Grosso
Telefone:
(65) 00000000
Email:
Dados do Sócio/Administrador 3
CPF:
658.461.411-53
Participação Societária: 49,50%
Nome:
MARIA SELMA GUIMARAES ITACARAMBY
Carteira de Identidade:
Órgão Expedidor:
Data de Expedição:
Data de Nascimento: 19/08/1952
Filiação Materna:
MARIA ALVES GUIMARAES
Estado Civil:
CEP:
71.520-110
Endereço:
SETOR SHIN QI 06 CONJUNTO 11 CASA, 20 - LAGO SUL
Município / UF:
BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone:
(61) 00000000
Email:

Emitido em: 19/11/2019 15:15
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Dados do Sócio/Administrador 4
CPF:
645.892.931-53
Participação Societária: 16,50%
Nome:
KARLA GUIMARAES ITACARAMBY ALEIXO
Carteira de Identidade:
Órgão Expedidor:
Data de Expedição:
Data de Nascimento: 06/03/1974
Filiação Materna:
MARIA SELMA GUIMARAES ITACARAMBI
Estado Civil:
CEP:
70.670-102
Endereço:
QUADRA CA 08 LOTE 01 TORRE, 4 - APARTAMENTO 102 - LAGO NORTE
Município / UF:
BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone:
(61) 00000000
Email:

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:
Dados do Dirigente 2
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

030.300.911-04
ADALBERTO DE OLIVEIRA ITACARAMBY
Órgão Expedidor:
Data de Nascimento: 11/07/1949
FRANCISCA DE OLIVEIRA ITACARAMBY
71.500-000
SETOR SHIN QI 06 CONJUNTO 11 CASA, 20 - LAGO SUL
BRASÍLIA / Distrito Federal
(61) 35771486

666.182.821-87
RODRIGO GUIMARAES ITACARAMBY
Órgão Expedidor:
Data de Nascimento: 15/02/1978
MARIA SELMA GUIMARAES ITACARAMBI
71.520-110
SETOR SHIN QI 06 CONJUNTO 11, 20 - LAGO NORTE
BRASÍLIA / Distrito Federal
(61) 35771486

Linhas de Fornecimento
Serviços
19828 - Locação / Manutenção - Ferramenta Elétrica

Emitido em: 19/11/2019 15:15
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
20.900.592/0001-05
NOME EMPRESARIAL: ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
Nome/Nome Empresarial:

CLESIO MONTEIRO DA SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

KLESIO CAIO OLIVEIRA DA SILVA

Qualif. Rep. Legal:

15-Pai

Qualificação:

30-Sócio Menor (Assistido/Representado)

Nome do Repres. Legal:

CLESIO MONTEIRO DA SILVA

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:32 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

20.900.592/0001-05
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

25/08/2014

NOME EMPRESARIAL

ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ELETRO SIA

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

ST SIA TRECHO 8

SN

LOTE 170/180 SALA 01

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

71.205-080

ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

clesiobocao@hotmail.com

(61) 3028-6017

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

25/08/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:31:28 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

20.900.592/0001-05
ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA
ELETRO SIA
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 25/09/2020

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:
Inscrição Estadual:
Natureza Jurídica:
Capital Social:
CNAE Primário:
CNAE Secundário 1:
CNAE Secundário 2:
CNAE Secundário 3:
CNAE Secundário 4:
CNAE Secundário 5:
CNAE Secundário 6:
CNAE Secundário 7:
CNAE Secundário 8:
CNAE Secundário 9:

Micro Empresa
0769345300175
Inscrição Municipal: isento
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R$ 20.000,00
Data de Abertura da Empresa:
25/08/2014
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO

Dados para Contato
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

71.205-080
SETOR SIA TRECHO 8, SN - LOTE 170/180 SALA 01 - ZONA INDUSTRIAL
BRASÍLIA / Distrito Federal
(61) 30286017
clesiobocao@hotmail.com

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
E-mail:

772.457.501-06
CLESIO MONTEIRO DA SILVA
00226281689
Órgão Expedidor: DETRANDF
19/06/2012
Data de Nascimento: 13/09/1976
eletrosia@gmail.com

Emitido em: 19/11/2019 15:19
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
772.457.501-06
Participação Societária: 50,00%
Nome:
CLESIO MONTEIRO DA SILVA
Carteira de Identidade: 00226281689
Órgão Expedidor: DETRAN/DF
Data de Expedição:
19/06/2012
Data de Nascimento: 13/09/1976
Filiação Materna:
DIVINA MARIA DE JESUS DA SILVA
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 874.261.961-00
Nome:
CLAUDIA SANTOS DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 1982671
Órgão Expedidor: SSP DF
Data de Expedição:
18/11/2013
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

72.710-033
QUADRA 35 CONJUNTO B LOTE, 21 - BRAZLANDIA
BRASÍLIA / Distrito Federal
(61) 34030222
eletrosia@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2
CPF:
070.784.131-30
Participação Societária: 50,00%
Nome:
KLESIO CAIO OLIVEIRA DA SILVA
Carteira de Identidade: 30577798946
Órgão Expedidor: Cartório Allan
Data de Expedição:
11/09/2014
Data de Nascimento: 11/09/2012
Filiação Materna:
CLAUDIA SANTOS DE OLIVEIRA
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
72.734-015
Endereço:
QUADRA 34 CJ O CASA, 5 - NOVO ASST - BRAZLANDIA
Município / UF:
BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone:
(61) 00000000
Email:
eletrosia@gmail.com

Emitido em: 19/11/2019 15:19
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

2 de

3

00100.169839/2019-51 - 00100.169839/2019-51-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:

772.457.501-06
CLESIO MONTEIRO DA SILVA
00226281689
Órgão Expedidor: DETRAN/DF
19/06/2012
Data de Nascimento: 13/09/1976
DIVINA MARIA DE JESUS DA SILVA
Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 874.261.961-00
Nome:
CLAUDIA SANTOS DE OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 1982671
Órgão Expedidor: SSP DF
Data de Expedição:
18/11/2013
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

72.710-033
QUADRA 35 CONJUNTO B LOTE, 21 - BRAZLANDIA
BRASÍLIA / Distrito Federal
(61) 34030222
eletrosia@gmail.com

Linhas de Fornecimento
Materiais
5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS
5340 - FERRAGENS DIVERSAS
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
Serviços
18139 - Telefonia - Convencional / Celular

Emitido em: 19/11/2019 15:19
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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19/11/2019

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
24.935.938/0001-61
NOME EMPRESARIAL: LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:
R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
Nome/Nome Empresarial:

WENDER DIVINO DE OLIVEIRA SANTO

Qualificação:

65-Titular Pessoa Física Residente ou
Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:29 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

24.935.938/0001-61
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

03/06/2016

NOME EMPRESARIAL

LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

LEMA TINTAS & CONSTRUCAO

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV UIRAPURU

SN

QUADRA16 LOTE 4 SALA 2

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.953-620

MORADA DOS PASSAROS

APARECIDA DE GOIANIA

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LEMACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

(62) 3242-6587

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/06/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:28:37 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

24.935.938/0001-61
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

03/06/2016

NOME EMPRESARIAL

LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV UIRAPURU

SN

QUADRA16 LOTE 4 SALA 2

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.953-620

MORADA DOS PASSAROS

APARECIDA DE GOIANIA

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LEMACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

(62) 3242-6587

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/06/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:28:37 (data e hora de Brasília).
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

24.935.938/0001-61
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

03/06/2016

NOME EMPRESARIAL

LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e
peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV UIRAPURU

SN

QUADRA16 LOTE 4 SALA 2

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.953-620

MORADA DOS PASSAROS

APARECIDA DE GOIANIA

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LEMACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

(62) 3242-6587

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/06/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:28:37 (data e hora de Brasília).
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

24.935.938/0001-61
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

03/06/2016

NOME EMPRESARIAL

LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV UIRAPURU

SN

QUADRA16 LOTE 4 SALA 2

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.953-620

MORADA DOS PASSAROS

APARECIDA DE GOIANIA

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LEMACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

(62) 3242-6587

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/06/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:28:37 (data e hora de Brasília).
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

24.935.938/0001-61
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

03/06/2016

NOME EMPRESARIAL

LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.19-9-01 - Fotocópias
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-02 - Chaveiros
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV UIRAPURU

SN

QUADRA16 LOTE 4 SALA 2

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

74.953-620

MORADA DOS PASSAROS

APARECIDA DE GOIANIA

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LEMACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

(62) 3242-6587

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/06/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

24.935.938/0001-61
LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
LEMA TINTAS & CONSTRUCAO
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2020

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:
Inscrição Estadual:
Natureza Jurídica:
Capital Social:
CNAE Primário:
CNAE Secundário 1:
CNAE Secundário 2:
CNAE Secundário 3:
CNAE Secundário 4:
CNAE Secundário 5:
CNAE Secundário 6:
CNAE Secundário 7:
CNAE Secundário 8:
CNAE Secundário 9:
CNAE Secundário 10:
CNAE Secundário 11:
CNAE Secundário 12:
CNAE Secundário 13:
CNAE Secundário 14:
CNAE Secundário 15:
CNAE Secundário 16:
CNAE Secundário 17:
CNAE Secundário 18:
CNAE Secundário 19:
CNAE Secundário 20:

Empresa de Pequeno Porte
106630865
Inscrição Municipal: 3110025895
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)
R$ 100.000,00
Data de Abertura da Empresa:
03/06/2016
4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EM GERAL
1622-6/02 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE
1622-6/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA
1629-3/01 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA,
1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO
2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE
2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA
2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE
2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO
3299-0/03 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE
3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Emitido em: 19/11/2019 15:18
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Relatório Nível I - Credenciamento
CNAE Secundário 21:
CNAE Secundário 22:
CNAE Secundário 23:
CNAE Secundário 24:
CNAE Secundário 25:
CNAE Secundário 26:
CNAE Secundário 27:
CNAE Secundário 28:
CNAE Secundário 29:
CNAE Secundário 30:
CNAE Secundário 31:
CNAE Secundário 32:
CNAE Secundário 33:
CNAE Secundário 34:
CNAE Secundário 35:
CNAE Secundário 36:
CNAE Secundário 37:
CNAE Secundário 38:
CNAE Secundário 39:
CNAE Secundário 40:
CNAE Secundário 41:
CNAE Secundário 42:
CNAE Secundário 43:
CNAE Secundário 44:
CNAE Secundário 45:
CNAE Secundário 46:
CNAE Secundário 47:
CNAE Secundário 48:
CNAE Secundário 49:
CNAE Secundário 50:
CNAE Secundário 51:
CNAE Secundário 52:
CNAE Secundário 53:
CNAE Secundário 54:
CNAE Secundário 55:
CNAE Secundário 56:
CNAE Secundário 57:
CNAE Secundário 58:
CNAE Secundário 59:
CNAE Secundário 60:
CNAE Secundário 61:
CNAE Secundário 62:
CNAE Secundário 63:
CNAE Secundário 64:
CNAE Secundário 65:
CNAE Secundário 66:

4322-3/01
4322-3/02
4330-4/02
4330-4/03
4330-4/04
4399-1/02
4399-1/03
4399-1/04
4399-1/05
4399-1/99
4530-7/02
4613-3/00
4642-7/02
4647-8/01
4649-4/01
4649-4/02
4649-4/06
4651-6/02
4652-4/00
4661-3/00
4662-1/00
4663-0/00
4665-6/00
4669-9/01
4671-1/00
4672-9/00
4673-7/00
4674-5/00
4679-6/01
4679-6/03
4681-8/05
4686-9/01
4686-9/02
4713-0/02
4744-0/99
4751-2/01
4751-2/02
4753-9/00
4754-7/01
4754-7/02
4755-5/01
4755-5/02
4755-5/03
4756-3/00
4757-1/00
4759-8/01

-

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
OBRAS DE ALVENARIA
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARASREPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E
COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO
COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,

Emitido em: 19/11/2019 15:18
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Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

2 de

5

00100.169839/2019-51 - 00100.169839/2019-51-1 (ANEXO: 001)

Relatório Nível I - Credenciamento
CNAE Secundário 67:
CNAE Secundário 68:
CNAE Secundário 69:
CNAE Secundário 70:
CNAE Secundário 71:
CNAE Secundário 72:
CNAE Secundário 73:
CNAE Secundário 74:
CNAE Secundário 75:
CNAE Secundário 76:
CNAE Secundário 77:
CNAE Secundário 78:
CNAE Secundário 79:
CNAE Secundário 80:
CNAE Secundário 81:
CNAE Secundário 82:
CNAE Secundário 83:
CNAE Secundário 84:
CNAE Secundário 85:
CNAE Secundário 86:
CNAE Secundário 87:

4763-6/01
4763-6/02
4763-6/03
4763-6/04
4781-4/00
4782-2/01
4782-2/02
4789-0/07
6209-1/00
7490-1/04
7711-0/00
7721-7/00
7731-4/00
7732-2/01
7732-2/02
7733-1/00
7739-0/03
8219-9/01
8299-7/03
9511-8/00
9529-1/02

-

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
ALUGUEL DE ANDAIMES
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
FOTOCÓPIAS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CHAVEIROS

Dados para Contato
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.953-620
AVENIDA UIRAPURU, SN - QUADRA16 LOTE 4 SALA 2 - MORADA DOS
Aparecida de Goiânia / Goiás
(62) 32426587
LEMACOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
E-mail:

864.137.671-20
WENDER DIVINO DE OLIVEIRA SANTO
3739731
Órgão Expedidor: SSPGO
17/01/2014
Data de Nascimento: 11/10/1980
lemacomercioeservicos@gmail.com

Emitido em: 19/11/2019 15:18
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
864.137.671-20
Participação Societária: 100,00%
Nome:
WENDER DIVINO DE OLIVEIRA SANTO
Carteira de Identidade: 3739731
Órgão Expedidor: SSPGO
Data de Expedição:
17/01/2014
Data de Nascimento: 11/10/1980
Filiação Materna:
LUZIA MARIA DE OLIVEIRA SANTO
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 710.772.001-53
Nome:
LEIDE DAIANY JOSE DA SILVA
Carteira de Identidade: 4168691
Órgão Expedidor: SSOGO
Data de Expedição:
17/01/2014
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.483-190
RUA CRISTOVAO COLOMBO, 0 - QD 87A CASA 31 - PQ IND JOAO BRAZ
Goiânia / Goiás
(62) 00000000
Telefone:
(62) 982194655
wdivino@gmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:

864.137.671-20
WENDER DIVINO DE OLIVEIRA SANTO
3739731
Órgão Expedidor: SSPGO
17/01/2014
Data de Nascimento: 11/10/1980
LUZIA MARIA DE OLIVEIRA SANTO
Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 710.772.001-53
Nome:
LEIDE DAIANY JOSE DA SILVA
Carteira de Identidade: 4168691
Órgão Expedidor: SSOGO
Data de Expedição:
17/01/2014
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

74.483-190
RUA CRISTOVAO COLOMBO, 0 - QD 87A CASA 31 - PQ IND JOAO BRAZ
Goiânia / Goiás
(62) 00000000
Telefone:
(62) 982194655
wdivino@gmail.com

Linhas de Fornecimento
Materiais
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
Emitido em: 19/11/2019 15:18
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Relatório Nível I - Credenciamento
Materiais
5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO
5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
Serviços
5290 - Instalação / Manutenção - Pisos Elevados
5304 - Instalação / Manutenção - Pisos Alta Resistência
5312 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
13412 - Calafetação de Piso
20290 - Tratamento Piso
21989 - Instalação - Piso Madeira

Emitido em: 19/11/2019 15:18
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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19/11/2019

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
57.644.825/0001-66
NOME EMPRESARIAL: PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
Nome/Nome Empresarial:

PRISCILA PARPULOV

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

MAX STEVE PARPULOV

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:17 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

57.644.825/0001-66
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

17/07/1987

NOME EMPRESARIAL

PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

LOJAMATEL

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

R DOS ANDRADAS

127

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

01.208-000

SANTA EFIGENIA

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

25/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:14:49 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

57.644.825/0001-66
PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA
LOJAMATEL
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 31/07/2020

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:
Inscrição Estadual:
Natureza Jurídica:
Capital Social:
CNAE Primário:
CNAE Secundário 1:
CNAE Secundário 2:
CNAE Secundário 3:

Micro Empresa
111.834.497.110
Inscrição Municipal:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R$ 0,00
Data de Abertura da Empresa:
17/07/1987
4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Dados para Contato
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

01.208-000
RUA DOS ANDRADAS, 127 - SANTA EFIGENIA
São Paulo / São Paulo

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
E-mail:

144.269.618-40
MAX STEVE PARPULOV
18470070X
31/01/1996
max@lojamatel.com.br

Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Nascimento: 19/09/1970

Emitido em: 19/11/2019 15:13
CPF: 781.337.691-91
Nome: MARTA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
151.897.398-13
Participação Societária: 1,00%
Nome:
PRISCILA PARPULOV
Carteira de Identidade: 184700723
Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição:
18/12/2012
Data de Nascimento: 21/09/1972
Filiação Materna:
MARIA ISABEL PARPULOV
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
09.530-460
Endereço:
RUA TENENTE ANTONIO JOAO, 181
Município / UF:
São Caetano do Sul / São Paulo
Telefone:
(11) 42273886
Email:
contas@lojamatel.com.br
Dados do Sócio/Administrador 2
CPF:
144.269.618-40
Participação Societária: 99,00%
Nome:
MAX STEVE PARPULOV
Carteira de Identidade: 18470070x
Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição:
31/01/1996
Data de Nascimento: 19/09/1970
Filiação Materna:
MARIA IZABEL PARPULOV
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
01.208-000
Endereço:
RUA DOS ANDRADAS, 127 - SANTA EFIGENIA
Município / UF:
São Paulo / São Paulo
Telefone:
(11) 00000000
Email:
max@lojamatel.com.br

Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

144.269.618-40
MAX STEVE PARPULOV
18470070x
Órgão Expedidor: SSPSP
31/01/1996
Data de Nascimento: 19/09/1970
MARIA IZABEL PARPULOV
Solteiro(a)
01.208-000
RUA DOS ANDRADAS, 127 - SANTA EFIGENIA
São Paulo / São Paulo
(11) 00000000
max@lojamatel.com.br

Linhas de Fornecimento
Materiais
Emitido em: 19/11/2019 15:13
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Relatório Nível I - Credenciamento
Materiais
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

11.440.116/0002-49
FILIAL

DATA DE ABERTURA

26/04/2019

NOME EMPRESARIAL

COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUARIOS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

VULCAO DA BORRACHA

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

Q SIA QUADRA 5-C AREA ESPECIAL

06

LOJA 01 FRENTE

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

71.200-055

ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(61) 3351-3322
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

26/04/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

11.440.116/0002-49
FILIAL

DATA DE ABERTURA

26/04/2019

NOME EMPRESARIAL

COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUARIOS LTDA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

Q SIA QUADRA 5-C AREA ESPECIAL

06

LOJA 01 FRENTE

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

71.200-055

ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(61) 3351-3322
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

26/04/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

12.568.684/0001-01
DOMINGUES & RODRIGUES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
Nome/Nome Empresarial:

EDILANE RODRIGUES DOMINGUES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

ERICA DE MELO COELHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:20 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

12.568.684/0001-01
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

13/09/2010

NOME EMPRESARIAL

DOMINGUES & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

CAMPEAO DA CONSTRUCAO

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

Q EQNM (COMERCIO) 3/5 BLOCO D

SN

LOTE 1 2 3 4 E 6 BLOCO E LOTE 01 A 05
BLOCO F LOTE 01 E 02

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

72.215-534

CEILANDIA SUL (CEILANDIA)

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CHARLENE.COELHO@CAMPEAODACONSTRUCAO.COM.BR

(61) 3372-0708

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

13/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
06.205.451/0001-41
NOME EMPRESARIAL: CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
R$ 1.560.000,00 (Hum milhão, quinhentos e sessenta mil
CAPITAL SOCIAL:
reais)
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
Nome/Nome Empresarial:

RODRIGO GUIMARAES ITACARAMBY

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

MARIA SELMA GUIMARAES ITACARAMBY

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

DANIELA GUIMARAES ITACARAMBY
ROBERTO

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

KARLA GUIMARAES ITACARAMBY ALEIXO

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:22 (data e hora de Brasília).

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

06.205.451/0001-41
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

15/04/2004

NOME EMPRESARIAL

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados
anteriormente
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
73.19-0-03 - Marketing direto
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

Q SHCS CR QUADRA 512

S/N

BLOCO C LOJA 57 E 61

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

70.361-535

ASA SUL

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

cdf@casaferramenta.com.br

(61) 3246-2500

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

15/04/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/11/2019 às 15:21:40 (data e hora de Brasília).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
(Contratação com utilização de DGBM – Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de Contratações
do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13, de 2018, e do Ato da DiretoriaGeral nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.018063/2019-84, a
abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de
Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá inicio
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com as
quantidades, periodicidade, especificações, obrigações e demais condições deste edital e seus
anexos.
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1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e/ou CATMAT e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua
correta utilização.
2.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas
no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar
com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4. estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5. encontrem-se em processo de dissolução empresarial;

2.3.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
2.3.7. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3.8. cooperativa de mão de obra, conforme art. 5º da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de
2012.
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2.4. A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará
consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2. 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;
2.4.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5. Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do
sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e,
eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no
certame.
CAPÍTULO III – DA VISTORIA
3.1. É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio agendamento
junto à Coordenação de Telecomunicações do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com
antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações, inclusive na galeria técnica.
3.1.1. A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos horários de 8:30 a 12:00 e
14:00 a 17:00, pelo telefone (61) 3303-5210. (NOTA 1: solicita-se ao órgão técnico
ratificar os dias em que serão feitos os agendamentos.)
3.1.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3. A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1. A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de trabalho,
contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da
empresa (no caso de sócio ou gerente).
3.1.3.2. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será executada
a vistoria.
3.2. Realizada a vistoria, a licitante deverá emitir Declaração de Vistoria, nos termos do Anexo
10 do Edital.
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3.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, nos termos do Anexo 10 do Edital, assumindo todo e qualquer risco por
sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do
presente edital.
3.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO EM
GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO - DGBM

4.1. Esta contratação adotará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, 1/3
constitucional de férias, 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários, da multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias devidas aos
trabalhadores da Contratada nos termos do Ato da Diretoria-Geral nº 11, de 2017 (Anexo 17).
4.1.1. As verbas mencionadas no item 4.1 serão deduzidas do valor mensal a ser pago pelo
SENADO, mensalmente, à Contratada.
4.1.2. A última fatura apresentada pela Contratada relativa ao contrato a ser firmado será
paga após a comprovação da quitação das verbas mencionadas no item 4.1.
4.1.3. Os depósitos de que trata o item 4.1 serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada,
os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
4.1.4. As quantias que serão retidas para o atendimento deste Capítulo serão obtidas pela
aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da Contratada.
4.1.4.1. Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados
à Contratada após a comprovação dos respectivos pagamentos.
4.1.4.2. O percentual a ser retido relativamente a rubrica “Multa sobre FGTS e
Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” da planilha de
custos e formação de preços da proposta da Contratada será fixo e corresponderá a
4,78% (quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento) da remuneração do
empregado.
4.1.5. A retenção prevista no item 4.1, bem como a sua liberação à contratada, dar-se-á de
acordo com o previsto no Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 – Anexo 17.
4.2. A assinatura do contrato será realizada antes dos seguintes atos:
4.2.1. Solicitação do Senado Federal à Instituição Financeira, mediante oficio, de
implementação de DGBM;
4.2.2. A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM
perante a Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado
Federal para:
4
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4.2.2.1. ter acesso aos saldos e aos extratos;
4.2.2.2. efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de
penalidades administrativas.
CAPÍTULO V – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. A licitante deverá encaminhar 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 de propostas.
5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço total anual
de cada item para 12 (doze) meses, observadas as especificações constantes dos anexos deste
edital, expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto do
contrato, em especial observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e o Acordo
Coletivo de Trabalho ou a Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade
do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1.
5.3. O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta.
5.4. No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do sistema
a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo XIII deste
edital.
5.4.1. A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF.
5.4.2. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
público após o encerramento da fase de lances.
5.5. 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.
5.6. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens ou as que desatendam às
exigências deste edital.
5.7. A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte e
queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
5.8. A licitante que seja beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015,
que alterou a Lei nº 12.546/2011 deverá observar os valores máximos aceitáveis para esta
licitação, para empresas com desoneração, constantes do Termo de Referência – Anexo 1 e Anexo
8.
5

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 53DA626D0033617D.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.180472/2019-27

5.9. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, a licitante
que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional não poderá se utilizar dos benefícios do regime tributário diferenciado em sua proposta
de preços e, caso venha a ser contratada, estará sujeita à retenção na fonte de tributos e
contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência de sua exclusão
obrigatória a contar do mês seguinte ao da contratação, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, excetuadas as situações previstas pelos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º-H, da referida lei.
5.10. 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, sem prejuízo de outras previstas em lei.
5.11. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.13. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e
seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. 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.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a
licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os motivos
da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
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CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro somente
poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1. as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2. os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
7.1.3. as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma flagrante,
a identificação da licitante.
7.2. Somente as licitantes com propostas apresentadas classificadas participarão da fase dos
lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do
valor consignados no registro de cada lance.
8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
8.3. 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.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
8.4.1. Na hipótese da ausência de registro de lance durante a etapa de disputa, a proposta
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, o lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
8.7. Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de disputa
“aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO IX - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
9.1. Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de lances,
serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
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9.1.1. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à menor
proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.1.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a
seu favor o objeto desta licitação;
9.1.1.2. não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite
fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
9.1.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.2. A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta ao
Portal
da
Transparência
do
Governo
Federal,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global anual.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 7 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
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12.1.1. A proposta de preços deverá, ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos:
12.1.1.1. Em relação aos Itens 1 a 3: Planilha de composição de custos e formação
de preços, conforme modelo constante do Anexo 9, com especificação da categoria
profissional, carga horária diária, preço mensal unitário por categoria, preço total
mensal por categoria, preço global mensal e global total da proposta para os 12 (doze)
meses de execução contratual;
12.1.1.1.1. A composição dos custos da proposta será realizada a partir do
Acordo Coletivo de Trabalho ou da Convenção Coletiva de Trabalho
indicado(a) sob a responsabilidade do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1,
devendo ser observado, como valor mínimo, os salários-base informados no
Anexo 6;
12.1.1.1.1.1. É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT
tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou,
em caso de vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante (art.
581, §1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto
da licitação.
12.1.1.1.1.2. Deverá ser considerado o auxílio-alimentação no valor de
R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos), por dia útil de trabalho,
fixado por decisão na 14ª Reunião de 2011 da Comissão Diretora,
realizada de 20/12/2011, ou valor estabelecido no Acordo Coletivo de
Trabalho ou na Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a
responsabilidade do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1, caso este
seja superior àquele.
12.1.1.1.1.3. Deverá ser apresentado memorial de cálculo para os itens da
planilha de formação de custos por categoria, conforme Anexo 9,
especialmente os variáveis, cujo cálculo dependa de dados estatísticos e
que não sejam decorrentes de obrigação legal. Tal memorial será avaliado
pelo Pregoeiro, com o suporte técnico da Equipe de Apoio com formação
profissional na área contábil, havendo a possibilidade de diligências e
complementação de informações, caso se entenda necessário.
12.1.1.1.1.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência
não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) ou Escrituração Fiscal
Digital (EFD), comprovando que as alíquotas dos referidos tributos
constantes da planilha de custos correspondem à média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos
previstos no art. 3º das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003, com base
nos quatro últimos demonstrativos ou, quando estes forem em número
inferior a quatro, nos demonstrativos apresentados após o enquadramento
da empresa no regime de tributação lucro real.
9
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12.1.1.2. Declaração expressa de que estará apta a iniciar a execução dos serviços no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato.
12.1.1.3. Declaração de que tomou conhecimento da retenção mensal das provisões
por meio de DGBM a ser realizada pelo Senado Federal, na forma do Capítulo IV e
do Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 (Anexo 17).
12.1.1.4. Instrumento de outorga de poderes ao representante legal da empresa que
assinará o contrato.
12.1.1.5. Declaração de que concorda com as condições do edital para aceitação da
garantia contratual, nos termos do Anexo 20.
12.1.2. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.1.3. O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar da
convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
12.1.4. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6. Todos os valores constantes da proposta de preços e planilhas anexas deverão ser
expressos em algarismo arábico e na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução do contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e
convenção coletiva de trabalho adotada;
12.1.7. Caso venha a ser contratada, a licitante não poderá alegar falta ou omissão de itens
nas referidas planilhas, e, às suas expensas, deverá executar todos os serviços e fornecer
todos os materiais que se mostrarem posteriormente necessários ao pleno atendimento do
objeto contratado, sem que isso implique em custo adicional ao Senado Federal.
12.2. Caso haja erros ou inconsistências no preenchimento da Planilha e esta puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente
para arcar com todos os custos da contratação, será oportunizado à licitante realizar os ajustes
necessários, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação formal do Pregoeiro.
12.2.1. Diante da complexidade das planilhas e ocorrência de novos erros decorrentes dos
ajustes realizados a partir do item 12.2 e os inúmeros incidentes de ordem legal, trabalhista,
tributário, previdenciário e contábil que emergem das planilhas, poderá o Pregoeiro
oportunizar à licitante melhor colocada a realização de novos ajustes.
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12.3. A proposta será desclassificada quando:
12.3.1. as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com
as exigências estabelecidas no edital;
12.3.2. contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade
de remuneração.
12.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as
especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser
superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1).
12.4.1. Os valores unitários não poderão ser superiores aos constantes nos Anexos 7 e 8.
12.4.2. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza formal
e a complementação de informações.
12.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.4.4. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO

13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
13.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes
aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar a fim
de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o
disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.
13.2. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do
certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme
natureza da pessoa jurídica.
13.3. Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no item
5.4 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
13.3.1. CAPACIDADE TÉCNICA:
13.3.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não
inferior a 36 (trinta e seis) meses, serviços compatíveis em quantidade e características
com o objeto licitado, assim considerados a gestão de mão de obra terceirizada, com
número de postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
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13.3.1.1.1. Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, de
20 (vinte) postos de trabalho;
13.3.1.1.2. Para a comprovação do lapso temporal mencionado no subitem
13.3.1.1 (36 meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as
contratações correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes, e, ao
menos, um deles seja superior a 24 (vinte e quatro) meses.
13.3.1.1.3. Para a comprovação do quantitativo mencionado no subitem
13.3.1.1.1, será admitido o somatório de atestados, desde que, ao menos, um
atestado do subitem 13.3.1.1.2 tenha no mínimo 15 (quinze) postos de trabalho.

13.3.1.1.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução.
13.3.1.1.5. A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos
que eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte
à contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
13.3.1.2. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número
do registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a
execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a
profissional(is), que tenha(m) vínculo coma empresa licitante, de nível superior, com
formação em Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas
nos artigos 8º e 9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II
da Resolução do CONFEA nº 1.010/2005;
13.3.1.2.1. A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante
em que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
13.3.1.3. Termo de Vistoria ou Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme
previsto nos subitens 3.2 e 3.3 deste edital.
13.3.1.4. Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
13.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
13.3.2.1. balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei ou de regulamentação da Receita
Federal do Brasil em caso de escrituração contábil digital, extraídos do Livro Diário,
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vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, mediante os seguintes critérios:
13.3.2.1.1. LG - Liquidez Geral, LC - Liquidez Corrente e SG - Solvência Geral
superiores a 1 (um), sendo os índices obtidos a partir das seguintes fórmulas:
𝐿𝐺 =

𝐴𝐶 + 𝑅𝐿𝑃
𝑃𝐶 + 𝐸𝐿𝑃

𝐿𝐶 =

𝑆𝐺 =

𝐴𝐶
𝑃𝐶

𝐴𝑇
𝑃𝐶 + 𝐸𝐿𝑃
Onde

AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
13.3.2.1.2. Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor global anual estimado para a
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
do último exercício social.
13.3.2.2. Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor global anual
estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita através do balanço
exigido no subitem 13.3.2.1, admitindo-se a sua atualização até o mês que anteceder
a abertura desta licitação, por meio de índices oficiais, quando encerrado há mais de
03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
13.3.2.3. declaração, conforme modelo constante do Anexo 12, que contenha Relação
De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem
por cento) do patrimônio líquido, podendo este ser atualizado na forma do subitem
13.3.2.2;
13.3.2.3.1. com o objetivo de demonstrar a veracidade das informações
prestadas na subcondição anterior, a licitante classificado, provisoriamente, em
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primeiro lugar, deverá apresentar a Demonstração de Resultado do Exercício
(DRE) referente ao último exercício social.
13.3.2.3.2. caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados
na declaração de que trata o subitem 13.3.2.3, de 10% (para mais ou para menos)
em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do
Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos, a
serem apreciados pela Equipe de Apoio com formação na área contábil.
13.3.2.4. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio
da pessoa física; e
13.3.2.5. A documentação constante no SICAF poderá ser considerada para fins de
comprovação da documentação exigida no subitem 13.3.2.1 (balanço patrimonial) e
13.3.2.3.1 (Demonstração de Resultado do Exercício – DRE).
13.3.3. OUTROS DOCUMENTOS:
13.3.3.1. A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
13.3.3.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal;

13.3.3.1.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993; e
13.3.3.1.3. Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4. Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
13.4.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
13.4.2. O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro
a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
13.4.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
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13.4.4. Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.
13.4.5. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item
anterior.
13.4.6. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
13.4.7. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5. Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6. Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para habilitação
relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são emitidos
somente em nome da matriz.
13.7. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
13.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art.
43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;
13.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
13.9. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
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13.9.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
13.10. Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover diligências
para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de
fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou da configuração
das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1. Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a confusão
societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas jurídicas
envolvidas, em especial as seguintes características:
13.10.1.1. identidade dos sócios;
13.10.1.2. atuação no mesmo ramo de atividades;
13.10.1.3. data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
13.10.1.4. compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou
de recursos humanos.
13.10.1.5. identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;
13.10.1.6. identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
13.10.2. Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada a
uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
13.10.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão temporária
e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim de declaração
de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
13.10.3.1. inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;
13.10.3.2. relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a
eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento inidôneo.
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CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1. Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
14.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias
fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2. Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção de
recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3. O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1. A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
15.1.3.2. Não será admitida intenção de recurso quando:
15.1.3.2.1. constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
15.1.3.2.2. fundada em mera insatisfação da licitante;
15.1.3.2.3. ostentar caráter meramente protelatório.
15.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
15.1.4.1. Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às razões
recursais no prazo indicado.
15.2. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido,
será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
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15.2.1. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.
15.3. Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão objeto
do recurso.
15.3.1. Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à autoridade
superior para julgamento do recurso.
15.4. Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao
Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e
XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Diretor-Geral do Senado Federal.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço global anual à vencedora do
certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado
no item 17.1.
17.1.2. O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3. Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica o
Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
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CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1. A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1, ficará
sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento
desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.
18.2. As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3. Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará sujeita ao
pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se contratada, ou
sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais cominações legais.
18.4. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br.
19.2. Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
19.2.1. A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a Administração
respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
19.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos
solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
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19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e
irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
20.2. Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo 1 – Termo de Referência;
Anexo 2 – Descrição dos Serviços;
Anexo 3 – Qualificação dos Profissionais;
Anexo 4 – Equipamentos necessários e Uniformes;
Anexo 5 – Infraestrutura de Rede Atual do Senado Federal e Quantidade de Serviço
Executado no Último Contrato;
Anexo 6 – Descrição da Categoria, Quantidade, Jornada de Trabalho e Salário Base;
Anexo 7 – Planilha de Composição de Custos com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 8 – Planilha de Composição de Custos para Empresas Beneficiadas pela Desoneração
Tributária Prevista na Lei nº 13.161/2015 com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 9 – Planilha de preços de 1 (um) profissional nos termos da Instrução Normativa nº
06/2013 do MPOG/SLTI;
Anexo 10 – Modelo de Declaração de Vistoria ou de Dispensa de Vistoria;
Anexo 11 – Minuta de Contrato;
Anexo 12 – Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração
Pública;
Anexo 13 – Modelo de Apresentação de Proposta;
Anexo 14 – Modelo de Autorização;
Anexo 15 – Acordo entre o MPU e AGU;
Anexo 16 – Check List relativo às planilhas de formação de custos constantes do Anexo 9.
Anexo 17 – Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017;
Anexo 18 – Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o SENADO e o Banco do Brasil,
para operacionalização do DGBM;
Anexo 19 – Modelo de Autorização Para Utilização do Sistema de Depósito em Garantia
Bloqueados para Movimentação – DGBM;
Anexo 20 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para
aceitação da garantia contratual.
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Anexo 21 – Ato do 1º Secretário nº 8/2018.
20.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1. A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária para
apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial
atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
20.5. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6. As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/1993
estão previstas nos anexos deste edital.
20.7. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO

21.1. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
NOME DO PREGOEIRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante
o período de 12 (doze) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2, 3, 4 e 6 do Edital.
DO OBJETO
CATSER/CATMAT
Item 1 – 20 profissionais
Item 2 – 6 profissionais
QUANTIDADE
Item 3 – 4 profissionais
JUSTIFICATIVA
ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global Anual

PREÇO
ESTIMADO

Item

Categoria

1

Técnico em
telefonia I
Técnico em
telefonia II
Técnico em
telefonia III

2
3

VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO

Quant. de
profissionais

Valor Unitário
por
profissional
(R$)

Valor Total
Mensal/todos os
profissionais
(R$)

Valor Total
Anual/todos
os
profissionais
(R$)

20
6
4

Obs: Para as licitantes que sejam beneficiadas pela desoneração tributária prevista na
Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, o valor máximo aceitável para
esta licitação é de R$xxxxx, conforme Anexo 8.
De 12 (doze) meses consecutivos, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado
até o limite de 60 (sessenta) meses.
Conforme Cláusulas Sexta e Sétima da minuta de contrato (Anexo 11).
Observação: A contratação será feita com retenção de provisões trabalhistas e/ou
previdenciárias, nos termos do Capítulo IV e do Anexo 17 do edital.

CLASSIFICAÇÃO
A ser informado pela SAFIN.
ORÇAMENTÁRIA
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LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.
SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 11)

Brasília, ___ de ______de 20__.
NOME DO PREGOEIRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS TÉCNICOS EM
TELEFONIA
As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de instalação e
reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa Legislativa, bem como
acompanhamento de obras voltadas às instalações telefônicas nos seus diversos órgãos e
gabinetes, de auxílio e de execução de novas instalações de cabeamento, de linhas
telefônicas e de ramais, pequenos reparos em aparelhos analógicos, aparelhos digitais,
aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão de caixas e distribuidores telefônicos,
operacionalização do Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas),
liberação e/ou controle de estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em
telefonia utilizados nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do
gerenciamento de atestos das chamadas e de contas telefônicas.
Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções ou nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como
trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos fac
símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;
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-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem executadas
por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer outra verificação
necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo
Senado Federal.

Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas internos da
COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los, atualizálos e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e dos
telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas disponível no
setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística de
documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o sistema
de gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas
telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens de
Serviço referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor, bem como
de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado pelo
chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções e nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como
trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac símiles,
telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;
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-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE, CTPAPL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao reparo das
linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo
Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto Arquitetônico
Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de proteção de linhas,
jumpers internos, cabos externos e seus pontos de aterramento em todo o complexo
predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch cords
de telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento de cabos,
excesso de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de ruído e
interferências nas comunicações nas tubulações existentes e dentro da galeria
técnica;

-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das ordens de
serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços que
surgirão por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de substituições de
trabalhadores;
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 3
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes qualificações
profissionais:
Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica



Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional



Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada.

Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica



Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional



Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
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serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e
Internet.

Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica




Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional





Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e
Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica
ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de ensino conceituada,
onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do curso técnico em
telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais e as
escolas técnicas, públicas ou privadas.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 4
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, CUSTOS E DEPRECIAÇÃO E
UNIFORMES
Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore, Tramontina,
Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);
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-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;

-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch, Makita,
Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque,
(referência: Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias
recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três) Técnicos
em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma para um Técnico
em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se responsabilizarão
pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as
mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou do
colaborador ao preposto da empresa. A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não
eximirá o Técnico em Telefonia em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede
Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua
substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por
meio de comunicação do fiscal ou gestor ao preposto da empresa. A substituição pelo mau
uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que a usou ou a perdeu, em ressarcila.
Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução do
objeto dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Pincel de 3/4";
23 un
R$ 2,70
Estilete grande
23 un
R$ 9,59
Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
23 un
R$ 12,46

Valor total
R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
Valor total
R$ 62,10
R$ 220,57
R$ 286,58
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Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

23 un
1 un
3 un

R$ 38,36
R$ 391,99
R$ 699,00

R$ 882,28
R$ 391,99
R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un
2 un

R$ 49,76
R$ 55,17

R$ 49,76
R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF nºs.
162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco) anos, com
excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente, multímetro e ferro de
solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor detalhamento, seguem vida útil e
taxa anual de depreciação para cada ferramenta na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
Vida útil (anos)
NCM

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades diárias, esses
funcionários são frequentemente requisitados a realizarem atendimentos personalizados a
Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes serão compostos das seguintes peças:
MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
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c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos aos
colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa apresentação dos
mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer desconto financeiro aos
funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade anual ou, por causa de sua má
qualidade ou deterioração em serviço, quando reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto
da empresa.
Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor ou fiscal
para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado qualquer desconto
financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas quando os mesmos
estiverem deteriorados, por meio de comunicação do gestor ou do fiscal ao preposto da
empresa.

35

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 53DA626D0033617D.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.180472/2019-27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 5
INFRAESTRUTURA DE REDE ATUAL DO SENADO FEDERAL
E QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO NO ÚLTIMO CONTRATO
1. Infraestrutura

A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da COOTELE,
em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de Tarifação –
SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações – SEALMAT,
compõe-se de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede interna
chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE), distribuídos
por todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o DG
principal às Concessionárias de Telecomunicações;
- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas Residências
Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos C/G com
o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o PABX das
Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal – QI 12
do Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
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- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do Colorado,
Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago Sul, Anexo II –
subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco 2 (Interlegis), Bloco 10
(Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco 19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade
variando de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da COOTELE
com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas telefônicas, caixas
telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das ligações que
entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para efeitos de averiguações
das contas telefônicas em nível local ou de longa distância.
O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois)
aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo distribuídos
em: 470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e noventa e dois) telefones
analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones digitais.
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2. Quantidade de serviço executada no último contrato
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos
2018
Quantidade OS
2019
Quantidade OS
janeiro
579
janeiro
721
fevereiro
818
fevereiro
1204
março
638
março
931
abril
530
abril
808
maio
609
maio
764
junho
587
junho
813
julho
363
julho
662
agosto
1127
agosto
614
setembro
585
setembro
631
outubro
710
outubro
573
novembro
487
Total OS
15020
dezembro
266
Média
683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal acima, pois,
em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores, reformas de gabinetes,
aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros, a equipe não daria conta do
excesso de serviços, prejudicando a qualidade e eficiência e não atenderia ao ANS –
acordo de nível de serviço estipulado para execução das ordens de serviços. Deste modo,
na tabela 11 que segue, apresentam-se os meses com atividades atípicas ocorridas durante
os dois últimos anos.
Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
agosto
1127
Votação do orçamento de 2019
fevereiro
1204
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
março
931
Reformas e trocas de gabinetes de Senadores
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho de
reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada por, pelo
menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de técnico executará 3
ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho será de 6 (seis) horas
diárias.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento) das ordens
de serviços executadas na Tabela 10.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 6
DESCRIÇÃO DA CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E
SALÁRIO BASE
ITEM

TOTAL DE
FUNCIONÁRIOS

CATEGORIA

JORNADA DE
TRABALHO

SALÁRIO BASE

01

20

Técnico em Telefonia I

30 horas semanais

R$ 2.009,14

02

6

Técnico em Telefonia II

30 horas semanais

R$ 2.009,14

03

4

Técnico em Telefonia III

30 horas semanais

R$ 2.009,14

- Os valores salariais das categorias deverão estar compatíveis com Acordo Coletivo de Trabalho
ou Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do licitante, devendo ser
observado, como valor mínimo, os salários-base informados na tabela acima (Acórdão TCU nº
189/2011 – Plenário).
- É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista seu enquadramento
sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação sindical plúrima do empregador
terceirizante (art. 581, §1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto da licitação.
- A licitante se responsabiliza pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT incidente sobre o contrato em decorrência de decisão
judicial ou fato que afete o enquadramento sindical da CONTRATADA ou a sua vinculação a
instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão de classe
de sua categoria.
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Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos em
turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Turno

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 7
ESTE ANEXO TEM QUE SER PREENCHIDO APÓS PLANILHAMENTO PELA
COCVAP
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COM PREÇOS MÁXIMOS
ACEITÁVEIS
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Técnico em Telefonia I

20

Técnico em Telefonia II

6

Técnico em Telefonia III

4

Custo Unitário

Custo Mensal

TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 8
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA EMPRESAS BENEFICIADAS
PELA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 13.161/2015, QUE
ALTEROU A LEI Nº 12.546/2011
COM PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Técnico em Telefonia I

20

Técnico em Telefonia II

6

Técnico em Telefonia III

4

Custo Unitário

Custo Mensal

TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20___
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 9
PLANILHA DE PREÇOS DE 1 (Um) PROFISSIONAL NOS TERMOS DA IN Nº 5/2017, DO MPOG/SLTI
Empresa
CNPJ
CCT ou ACT
Data Proposta
Empresa beneficiada com a desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011 ? ( )Não
fundamentação legal (norma, artigo e inciso).

( )Sim. Indicar

LUCRO REAL / PRESUMIDO
CATEGORIA

Este modelo de planilha de custos é exemplificativo.
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

Percentuais

VALOR PROPOSTA

Salário Base
Adicional Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Hora noturna adicional
Adicional de HE
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-

Intervalo interjornada
Outros
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Auxilio Transporte {(x...(dias) -6% s/ salário} (Decreto nº 37.940/2016 - GDF)
Auxilio Alimentação ( por dia útil de trabalho)
Assistência Médica (Convenção Coletiva)
Seguro de vida ou invalidez
Auxílio funeral (convenção coletiva cláusula)

-

TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos

-

Uniforme (EPI)
Materiais (de consumo)
Equipamentos
Outros
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS
INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)

Percentuais

VALORES
44

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 53DA626D0033617D.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.180472/2019-27

Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
(Variável de 1% a 3%)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)

-

TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO

Percentuais
13º Salário
Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :

4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade

Percentuais

VALORES
VALORES
-

TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado

Percentuais

VALORES
-

Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado

4,78%
TOTAL :

4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias
Adicional de Férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)

Percentuais

VALORES
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Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)
Outros

TOTAL :

-

TOTAL :

-

Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3

Percentuais
CUSTOS INDIRETOS (Taxa de Administração)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011e IN RFB 1436/2013

VALORES

-

C.4
(Somente para empresa beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011)
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Subtotal

-

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 + LUCRO)

-

(categoria
profissional)

Quantidade
TOTAL UNITÁRIO

1

TOTAL GERAL

1

VALORES

Observações:
1) Especificar a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho vigente tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de
“vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante”, norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no
objeto da licitação.
2) Apresentar memorial de cálculo dos itens variáveis da planilha (módulos I a IV)
3) O item Reserva Técnica não será aceito sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item, conforme disposto no Acórdão 593/2010 do
TCU - Plenário. Serão observados os limites estabelecidos pelo Acórdão 1753/2008 do TCU - Plenário.
Módulo 1:
Apresentar memorial de cálculo dos itens da "Composição da Remuneração"
Módulo 2 :
De acordo com a CCT vinculada à proposta, no Módulo II, poderá haver variação na quantidade de itens contemplados. Não será aceita a inclusão do item "Treinamento/Reciclagem
de Pessoal" (Acórdão 592/2010 - TCU - Plenário) nem do item "Supervisão e Fiscalização" (Acórdão 593/2010 - TCU - Plenário).
O Senado Federal não considerará os itens ‘Assistência Médica’, ‘Seguro de Vida’, ‘Auxílio Funeral’ ou quaisquer outros itens cuja
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obrigação de arcar com seus custos possua condicionantes que limitem as obrigações da empresa, e/ou que apliquem a obrigação somente aos profissionais da empresa que prestem
serviços terceirizados vinculados a um tomador de serviço.
Módulo 3 :
Apresentar memorial de cálculo dos itens especificados.
Módulo 4 :
Caso a empresa seja beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, a fim de majorar os percentuais anteriores e
facultar o retorno à opção pela oneração da folha de pagamento, deverá preencher este módulo prevendo esta condição.
O RAT (antigo SAT) contido Módulo IV poderá variar de 1,00% a 3,00% (com incidência do FAP, se for o caso), de acordo com o risco associado ao CNAE - Classificação Nacional
de Atividades Econômicas Preponderante da empresa atribuído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999). O percentual fixado na planilha apresentada está
sujeito a análise de adequação no momento da apresentação das propostas, na abertura do pregão.
Caso haja incidência do FAP, deve ser apresentada documentação hábil que comprove o fator incidente sobre o RAT considerado. Salienta-se, ainda, que não será possível a revisão
contratual futura em decorrência de modificações neste tributo (seja por alteração no enquadramento ou alteração no FAP). Assim, se houver o conhecimento de situações que ensejarão
alterações no futuro, estes fatores deverão ser considerados, bem como deve ser apresentada uma justificativa detalhada, que será avaliada no momento da validação das propostas.
Os percentuais referentes aos itens “Aviso Prévio Trabalhado” e Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado” serão devidos apenas no primeiro ano de vigência do contrato.
Havendo a prorrogação contratual, estes itens serão suprimidos da planilha de custos do contrato, em atendimento ao exposto nos Pareceres nº 003/2015 e 001/2016, da Secretaria de
Controle Interno do SF, em consonância com o Acórdão nº 3006/2010 – Plenário/TCU.
Os valores percentuais do “Aviso Prévio Trabalhado” e do “Aviso Prévio Indenizado” deverão ser complementares em até 100% da mão de obra contratada.
Após o primeiro ano do contrato será excluído o item “Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado”.
A exclusão do “Aviso Prévio Trabalhado” e da respectiva incidência da planilha não enseja a exclusão do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios
Indenizado e Trabalhado”
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O valor percentual do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” será fixo e corresponderá a 4,78% (quatro inteiros e setenta e oito
centésimos por cento) da remuneração do empregado.

Módulo 5 :
Não será possível a especificação dos percentuais de IRPJ e CSLL (módulo V), de acordo com a orientação do subitem 9.5.11 do Acórdão 1.595/2006 do TCU.
As alíquotas do Cofins e do PIS são 7,6% e 1,65%, respectivamente, no regime tributário Lucro Real. As alíquotas do Cofins e do PIS são 3,0% e 0,65%, respectivamente, no Lucro
Presumido.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20___
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 10
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE DISPENSA DE VISTORIA
(a depender do caso)
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da Licitação],
que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão], portador(a) do CPF
nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da Empresa Licitante], estabelecida
no(a) [Endereço constante dos documentos de constituição da empresa], para os fins da presente
declaração, vistoriei todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em
consideração, OU não considero necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do
Edital da licitação são suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena
execução do objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)

OBS: A licitante deverá adequar o texto à declaração pretendida.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/20__

(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 11
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a
empresa __________________ para a prestação de
serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________, com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___)
___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela
__/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, documento digital nº
________ do Processo n.º 00200.018063/2019-84, incorporando o edital e a proposta apresentada
pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este instrumento, e sujeitando-se as partes
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de instalação e reparação de
redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato
e do edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I – manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e qualificações que
ensejaram sua contratação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas;
II – apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;
III – efetuar o pagamento de seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e sociais, bem
assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato;
IV – designar formalmente preposto em Brasília, para representá-la perante a Administração
durante todo o período de vigência do contrato, não podendo este ser um dos empregados por
meio deste contrato;
V – manter seus empregados e prepostos uniformizados, fornecendo-lhes uniformes e calçados,
em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, de acordo com a respectiva categoria
profissional, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo 4, devendo haver
substituição com periodicidade anual, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
VI – fornecer ao gestor do contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos do início da
execução do contrato:
a) relação nominal dos profissionais, impressa e em mídia digital, com as respectivas
categorias, endereços e telefones residenciais e celular, horário de trabalho, local de
lotação, e comunicar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer durante a execução
dos serviços; e
b) documentos necessários à expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um
dos empregados prestadores de serviços no Senado Federal;
VII – comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos
serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os dados e as circunstâncias julgados
necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos.
VIII – substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao
substituído, nos seguintes casos:
a) falta justificada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem prévia
autorização, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a contar da comunicação da ausência, com
trabalhador com a mesma qualificação técnica, ficando sujeita à glosa de um dia de
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trabalho do funcionário (1/30 do valor mensal do funcionário) que se encontra na planilha
de composição de custo, no caso de não substituição, e a glosa no pagamento, em caso de
atraso na substituição, conforme Cláusula Quinta – Do Instrumento de Medição de
Resultado;
b) licenças;
c) solicitação do gestor do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;
d) automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências;
e) quando não possuir a qualificação mínima exigida; e
f) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou
inconvenientes ao SENADO, devidamente justificado.
IX – efetuar o pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze
centavos) por dia trabalhado, conforme fixado por decisão da Comissão Diretora na 14ª Reunião
de 2011, de 20/12/2011, ou o valor estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho vinculada
à proposta da CONTRATADA, caso seja superior àquele, antecipadamente ao mês de referência,
no prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho
aplicável;
X – fornecer transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para atender os dias de
trabalho, antecipadamente ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto em disposição
específica da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável;
XI – efetuar o pagamento do salário dos profissionais alocados até o 5º dia útil do mês subsequente
à realização dos serviços;
XII – efetuar, se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os meios de utilização do “BANCO DE HORAS”, de acordo com o que tiver
previsto no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho vinculada à proposta da CONTRATADA
e em conformidade com o art. 59 do Decreto-Lei nº 5.452/43;
XIII – registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos
postos de trabalho por meio de sistema biométrico de registro de jornada ou sistema eletrônico
similar, na forma disposta no § 2º do artigo 74 da CLT, permitindo à fiscalização do SENADO o
acesso aos respectivos dados.
a) Os empregados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item
anterior, no mínimo, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, e, se for o
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caso, os intervalos intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o
cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.
b) A instalação do sistema de controle de frequência não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na
prestação dos serviços.
c) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto, em até 30
(trinta) dias corridos após o início da execução do contrato, em local a ser acordado com o
gestor do contrato.
XIV – selecionar, treinar e reciclar os profissionais que irão prestar o serviço objeto deste
contrato;
XV – alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados,
com a utilização do ferramental adequado, de acordo com as especificações técnicas (Anexos 3 e
4 do edital);
XVI – observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho,
inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida;
XVII – manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o profissional com conduta insatisfatória
e/ou inconveniente, quando devidamente justificado;
XVIII – manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás, com fotografia
recente, expedidos pela Polícia do SENADO;
XIX – responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
XX – fornecer ao gestor do contrato todas as informações por este solicitadas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis;
XXI – apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela CONTRATADA; e
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c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços.
XXII – entregar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços,
quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
XXIII – entregar, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;
b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o SENADO;
c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado; e
e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
XXIV – entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato,
após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de
sua extinção ou rescisão:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 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.
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XXV – apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os
documentos elencados no inciso XXI;
XXVI – entregar o modelo de autorização constante no Anexo 15 do edital assinado, por ocasião
da assinatura do contrato;
XXVII – providenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e movimentação do
DGBM, em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação do SENADO;
XXVIII – viabilizar , no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
os meios necessários para:
a) o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal do Brasil, com
o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias e para o FGTS foram
recolhidas;
b) a obtenção do Cartão Cidadão pelos empregados junto à Caixa Econômica Federal;
c) a obtenção de extratos individuais de recolhimentos sempre que solicitado pela
fiscalização.
XXIX – fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de locomoção nos
quantitativos que se fizerem necessários à execução dos serviços;
XXX – fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte adequado no
deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução dos serviços do
objeto desse contrato, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
XXXI – manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos imediatamente, sendo que
os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na
rede elétrica;
XXXII – identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade, de forma
a não serem confundidos com similares de propriedade do SENADO;
XXXIII – responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de sua
propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao SENADO qualquer
responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros fatos que possam vir
a ocorrer;
XXXIV – responsabilizar-se por seus empregados, ficando o SENADO isento de qualquer
responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;
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XXXV – responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por acidente
ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;
XXXVI – responsabilizar-se pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT vinculada a proposta da CONTRATADA em
decorrência de decisão judicial ou de fato que afete o seu enquadramento sindical ou a sua
vinculação a instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão
de classe de sua categoria;
XXXVII – observar as diretrizes de que trata o Ato do Primeiro-Secretário nº 8/2018, Anexo 21
do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No mínimo 20% (vinte por cento) das vagas previstas neste
contrato deverão ser preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda a execução
contratual, conforme Ato da Comissão Diretora nº 07, de 2014.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/1993.
I – O disposto neste parágrafo deve ser observado ainda para os custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte;
II – Caso a proposta apresentada pela contratada apresente eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a contratada, este será revertido como
lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente pela
CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso se enquadre na definição de microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional a CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de
90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, a comunicação, à Secretaria da Receita
Federal, da exclusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado, nos termos do art. 30,
inciso II e § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e do Edital de Pregão Eletrônico nº
__/20__.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso a CONTRATADA não comprove a comunicação no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará à Secretaria da Receita Federal, para
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avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, inciso I, da Lei
Complementar nº 123/2006.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento dos salários e
demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS concernentes a este contrato, fica o
SENADO autorizado a deduzir das faturas os respectivos valores e efetuar o seu pagamento
direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste fato ao SENADO
até a data do adimplemento da obrigação poderá ser considerada como atenuante quando da
aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Na situação prevista no parágrafo anterior deve a CONTRATADA
fornecer ao SENADO de imediato todas as informações e documentos necessários para a
efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO OITAVO – Na impossibilidade de pagamento direto pelo SENADO, os valores
retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas,
contribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores intervalo para
repouso e alimentação, na forma dos arts. 71 e 72 da CLT, efetuando rodízio dos empregados
alocados no SENADO, de comum acordo com o gestor, quando a natureza do serviço exigir a
presença ininterrupta de profissionais no posto de trabalho.
I – Não haverá solicitação de folguistas, pelo SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade no que
se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao fornecimento de auxílioalimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos pessoais ou materiais causados por seus empregados ou prepostos ao SENADO ou a
terceiros, nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – É vedada a contratação, por parte da CONTRATADA e
para prestarem os serviços objeto do presente contrato, de empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes até o 3º grau, na linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
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afinidade, dos Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO, ocupantes de cargos
ou funções comissionadas, na forma do disposto no Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
nº 05, de 2011, e Decreto nº 7.203, de 2010.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem
sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Os empregados da CONTRATADA deverão obedecer
aos seguintes padrões de conduta:
a) Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido pela Polícia do
Senado Federal na altura do peito;
b) Ser discreto(a) e cortês;
c) Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar ou tiver acesso;
d) Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver acesso;
e) Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;
f) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observadas as
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – Os equipamentos descritos no Anexo 4 do Edital,
necessários à execução dos serviços, serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o
primeiro dia de execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste contrato, edital e anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Caberá ao SENADO as seguintes obrigações e responsabilidades, sem prejuízo das disposições
legais e das estabelecidas na contratação advinda do edital e deste contrato:
I – exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, por servidores ou comissão previamente
designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de
acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o
cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias relacionadas ao respectivo contrato, exigindo cópias dos documentos comprobatórios
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da quitação dessas obrigações, bem como o exame das carteiras profissionais dos prestadores de
serviços;
II – comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato, exigindo seu imediato saneamento sob pena de aplicação das penalidades previstas no
contrato;
III – permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências
para a execução dos serviços contratados;
IV – prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;
V – efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;
VI – exigir, mediante justificativa, a imediata substituição de qualquer empregado quando não
possuir a qualificação mínima exigida ou sempre que sua conduta for julgada insatisfatória ou
inconveniente para o SENADO;
VII – fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o
desempenho dos serviços a serem contratados; (NOTA 2: solicita-se ao órgão técnico informar
se este item deve ser mantido para esta contratação.)
VIII – fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos empregados da
CONTRATADA;
IX – solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material, utensílio ou
equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos
ou instalações ou, ainda, que não atendam às necessidades do SENADO. (NOTA 3: solicita-se
ao órgão técnico informar se este item deve ser mantido para esta contratação.)
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada qualquer ingerência de agentes públicos vinculados ao
SENADO na administração da CONTRATADA, inclusive no que se refere à proibição de
direcionamento ou de indicação de pessoas para trabalharem na CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, por meio dos trabalhadores
alocados no SENADO, sob sua orientação, subordinação e supervisão direta, devendo o início da
prestação dos serviços dar-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A equipe técnica operará em caráter permanente nas
dependências do SENADO, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ininterruptamente, distribuída
ao longo desse horário, em turnos de 6 horas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A prestação dos serviços fora do horário ordinário estabelecido no
parágrafo primeiro deverá ser previamente solicitada ou autorizada pelo Gestor deste contrato,
desde que devidamente justificada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A jornada de trabalho dos profissionais referidos no Anexo 3 do
edital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por solicitação do gestor.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais
de semana e feriados ou em sessões extraordinárias do SENADO, fora dos dias e horários normais
de funcionamento do SENADO, a CONTRATADA, quando solicitado pelo fiscal ou gestor do
contrato, obriga-se a disponibilizar equipes com número de profissionais suficiente para a
execução dos serviços demandados.
PARÁGRAFO QUINTO – As horas trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho,
serão compensadas por meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre
funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO SEXTO – Em período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato
com reposição de funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair
de férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês de janeiro,
bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na segunda quinzena do
mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses meses em questão, hão haverá
substitutos ou feristas.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá executar os serviços, conforme descrito
no Anexo 2 do Edital.
PARÁGRAFO OITAVO – Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes
definições:
I - Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de funcionamento
dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos e/ou os decorrentes do uso
normal.
II - Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e defeitos, bem
como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos equipamentos, e abrangerá os
serviços de identificação de situações que possam causar avarias ou indisponibilidades ao
sistema de telecomunicações.
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PARÁGRAFO NONO – Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento
de sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser executados aos
sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do SENADO.
I - Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas, em dia
escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Os serviços de reparações e/ou instalações de redes telefônicas serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas e/ou Resoluções
da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem contempladas, dentre elas: NBR 13300,
NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727, NBR 13822, NBR 14565.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo
ou o bom, conforme o descrito na Cláusula Quinta, a CONTRATADA deverá executar os reparos
e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas no Anexo 4 do Edital e, se preciso
for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade, eficiência e efetividade.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – As malas de ferramentas individuais serão fornecidas
a 23 (vinte e três) Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas
uma para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se
responsabilizarão pela sua guarda e manuseio.
I – A substituição das malas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio ou
quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou
do colaborador ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia em
ressarci-la junto à empresa.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues
ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos.
I – A substituição das ferramentas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio
ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor
ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que a
usou ou a perdeu, em ressarci-la.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
dos serviços considerados inadequados pelo gestor.
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CLÁUSULA QUINTA – DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
(NOTA 4: recomenda-se ao órgão técnico substituir o termo ANS por IMR, a fim de
compatibilizar a nomenclatura com a prevista na IN 5 de 2017.)
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente edital de acordo com os
níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a glosas pelo descumprimento do IMR
– Instrumento de Medição de Resultados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento dos
indicadores de desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados dentro dos
prazos estabelecidos neste IMR.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de todas as
atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte fórmula:

Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço (%)  100% 

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100 %
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de Ordens
de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas e fornecidas por
meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS) desenvolvido por essa
Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais dados serão extraídos no formato
de planilha em Excel para sua averiguação e cálculos do NS conforme fórmula acima.
Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento e
Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio de sua
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equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução conforme tabela
abaixo:
Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços
Tempo máximo
Item
Atividades
de execução
(hh:mm)
1
Atualização de cadastro
02:00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00
24:00
24:00

Média mensal
de incidência
9
1
12
6
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1
1
2

Obs: A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de ordens de serviço
abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio para execução de uma
ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto aplicado
na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado como ruim ou
péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
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b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle de
Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o serviço;
c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde, para cada
resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um décimo negativo)
na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme fórmula abaixo:

DQA  0,1xQR  0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para efeito
do cálculo do DQA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A avaliação dos serviços no mês sem contingência será realizada
conforme o que se segue.
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado, conforme
abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b.Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão imputados
diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no parágrafo quarto;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será calculada
mensalmente conforme fórmula do inciso II do parágrafo primeiro;
d.A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA)  100   PPNSi  DQA
i 1

onde:



PPNSi representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia por
desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;
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DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.

II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa) pontos,
serão aplicadas à Contratada as penalidades indicadas os ajustes indicados na Tabela
5 do parágrafo quinto. (NOTA 5: sugere-se alterar o trecho marcado a fim de não
se confundir IMR com penalidade.)
PARÁGRAFO TERCEIRO – No mês com contingência, considerado aquele em que o fluxo
normal de serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior, a Avaliação dos Serviços será
observado o seguinte:
I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da nota de
avaliação (NA);
II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo da NA,
apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
PARÁGRAFO QUARTO – O SENADO acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço
(NS) descrito no inciso I do parágrafo primeiro. De acordo com seu valor, será aplicado as
pontuações da tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação
Item

01

Descrição

Nível de Serviço - NS

Periodicidade de
Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos por
Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

PARÁGRAFO QUINTO – No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme
fórmula da alínea ‘d’ do parágrafo segundo, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicada glosa
aplicado ajuste à fatura apresentada pela CONTRATADA, conforme planilha a seguir:
(NOTA 6: sugere-se substituir a palavra glosa - onde ela apareça - por ajuste. A expressão
glosa é utilizada quando se aplica o ajuste em cima da NF, no caso em tela o ajuste é feito em
momento anterior à emissão da NF.)
Item
01
02

Tabela 5 – Glosas Ajustes na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços
Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
NA ≥ 90
Sem aplicação de glosas ajustes à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via e-mail,
80,00 ≤ NA < 90,00
com confirmação do recebimento da Contratada.
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Item
03
04
05
06
07
08

Nota de Avaliação (NA)

Notificação/Glosa
Glosa Ajuste de 3,00% sobre o valor faturado no mês
70,00 ≤ NA < 80,00
da ocorrência.
Glosa Ajuste de 6,00% sobre o valor faturado no mês
60,00 ≤ NA < 70,00
da ocorrência.
Glosa Ajuste de 10,00% sobre o valor faturado no mês
50,00 ≤ NA < 60,00
da ocorrência
Glosa Ajuste de 15,00% sobre o valor faturado no mês
NA < 50,00
da ocorrência.
Glosa Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
02 (duas) notificações em meses consecutivos.
aplicação da segunda Notificação.
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em meses Glosa Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
consecutivos.
aplicação da notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – O percentual máximo aceitável de glosa ajuste mensal será de 10%,
sendo que acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes na Cláusula Décima Terceira.
CLÁUSULA SEXTA – DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO
EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO- DGBM
O SENADO fará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, de 1/3
constitucional das férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários; multa sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da CONTRATADA, por meio de Depósitos em Garantia
Bloqueados para Movimentação - DGBM.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As verbas mencionadas no caput desta cláusula serão deduzidas
do valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A última fatura apresentada pela CONTRATADA será paga após
a comprovação da quitação das verbas mencionadas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente
com os valores correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela
depositada, os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
PARÁGRAFO QUARTO – As quantias que serão retidas para o atendimento desta cláusula
serão obtidas pela aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão
liberados à CONTRATADA após a comprovação dos respectivos pagamentos.
PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados na forma do caput desta Cláusula serão
pagos diretamente aos trabalhadores nas seguintes condições:
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I – parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º salário dos empregados
vinculados ao contrato, quando devido;
II – parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III – quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente
ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização
compensatória porventura devida sobre o FGTS; e
IV – ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o
pagamento das demais verbas descritas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A hipótese prevista no inciso IV do Parágrafo Sexto desta cláusula
não se aplica caso seja pactuado novo contrato, contiguamente, com a mesma empresa e com o
mesmo objeto.
PARÁGRAFO OITAVO – Ocorrendo a situação prevista no Parágrafo Sétimo desta cláusula,
poderão ser liberados à empresa os valores depositados referentes ao lucro e à taxa de
administração. O remanescente dos valores depositados passará a se vincular ao novo contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em
razão de celebração de novo contrato, os depósitos correspondentes à redução promovida serão
liberados na forma prevista no inciso III do Parágrafo Sexto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato
solicitação para pagamento direto aos trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência
dos eventos mencionados no caput desta cláusula, em até 20 (vinte) dias antes da data prevista
em ato normativo ou no Contrato para o pagamento das referidas verbas, bem como de lista em
formato definido pelo SENADO, contendo dados relativos ao pagamento dos empregados.
I – A CONTRATADA será informada de eventuais inconsistências nos dados para
pagamento em até 5 (cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no
Contrato para a quitação das referidas verbas.
II – Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de
informação seja da CONTRATADA, o SENADO não efetuará o pagamento direto aos
trabalhadores, cabendo à CONTRATADA efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou
contratuais, nos termos do Parágrafo Décimo Segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O prazo previsto no Parágrafo Décimo desta cláusula
não exime a CONTRATADA da responsabilidade de observar os prazos legais, que prevalecem
sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Na hipótese de inobservância do prazo previsto no
Parágrafo Décimo, ou caso o prazo legal para pagamento seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a
CONTRATADA quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias no prazo legal e solicitar a
liberação do respectivo valor ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os valores provisionados serão liberados à
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação dos documentos
que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao final da vigência contratual, o saldo existente no
DGBM somente será liberado à CONTRATADA após a comprovação da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias
aplicadas, em até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual, mediante
homologação e/ou instrumento equivalente emitido pelo sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Os valores depositados em garantia serão remunerados
nos termos do acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – No caso de haver cobrança de tarifa bancária, os recursos
atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor mensal estimado de
R$_______________(_____________), correspondente a mão de obra, conforme proposta da
CONTRATADA, documento digital nº ________, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a
antecipação de pagamentos por serviços não executados ou executados de forma incompleta.
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
ITEM

CATEGORIAS

QTDE

Custo Unitário

Custo Mensal

1
2
3
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço global anual estimado do presente contrato para o período
de 12 (doze) meses consecutivos é de R$ ____________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, necessários à perfeita execução
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deste contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e convenção
coletiva de trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao preço
global mensal, mediante apresentação de documento fiscal em separado, os valores referentes a
eventual serviço extraordinário realizado, quando esgotados todos os meios de utilização do
“BANCO DE HORAS”, respeitado o limite fixado pela legislação, por empregado, na
conformidade do inciso XII da Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de
depósito em conta bancária da CONTRATADA, condicionados ao prévio atesto dos serviços pelo
gestor, mediante o recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a discriminação dos
serviços, cuja data de emissão não poderá ser anterior à do último dia do mês vencido.
I – Os pagamentos mensais estão sujeitos a ajustes decorrentes da aplicação do IMR, nos
termos da Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO QUARTO – O primeiro documento fiscal a ser apresentado terá como período
de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos
fiscais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último
dia de cada mês.
PARÁGRAFO QUINTO – Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento do documento fiscal, condicionados à manifestação do gestor na
forma do parágrafo sétimo e à apresentação de:
I – prova de quitação da folha de pagamento específica deste contrato, relativamente ao
período constante do documento fiscal apresentado, a ser emitida pela instituição bancária
que efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referentes tanto à
remuneração mensal quanto ao 13º salário, quando for o caso deste pagamento pela
CONTRATADA, contendo o nome do funcionário e o valor do crédito promovido;
II – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias
de Relação de Empregados (GRE); bem como, de regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);
III – espelho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica
deste contrato;
IV – comprovantes de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação aos
empregados da CONTRATADA que prestem os serviços objeto do presente contrato;
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V – tabela demonstrando os descontos efetuados na nota fiscal do mês de referência, sobre
os valores com obrigação mensal sem comprovação de pagamento (Vale-Transporte,
Auxílio Alimentação, Adicional Noturno, etc.), tendo como base de cálculo a fórmula de
composição de custos utilizada na formulação da planilha de preços das categorias;
VI – planilhas de custos de cada categoria e informações sobre qualquer outra vantagem;
VII – planilha discriminada com o controle de frequência dos profissionais no horário
ordinário e extraordinário; e
VIII – apresentação da garantia prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados em DGBM, previstos na Cláusula Sexta,
serão liberados à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação
dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput da Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos mensais ficam condicionados à manifestação do
gestor do contrato ou, nos casos em que se enquadrem no § 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de
comissão designada pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento do documento fiscal, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, qualidade e cumprimento das demais obrigações contratuais.
PARÁGRAFO OITAVO – Eventual(is) irregularidade(s) constatada(s) na apresentação dos
documentos elencados nos incisos do Parágrafo Quinto ensejará(ão) a suspensão do pagamento
até que haja a regularização da pendência por parte da CONTRATADA pelo prazo máximo de
30 (trinta) dias, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade, bem como de rescisão
unilateral pela Administração.
PARÁGRAFO NONO – A falta de qualquer empregado, com exceção daqueles em gozo de
férias, sem a reposição prevista no inciso VIII da Cláusula Segunda, implicará desconto
automático de 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário, sem prejuízo da incidência
da multa contratual prevista na Cláusula Décima Terceira, não eximindo a CONTRATADA em
atingir o nível de serviço estipulado na Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – No encaminhamento do documento fiscal, a CONTRATADA
deverá fazer demonstração analítica da cobrança de cada rubrica de que trata esta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As eventuais despesas bancárias decorrentes de
transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Havendo vício a reparar em relação ao documento fiscal
mencionado no caput do Parágrafo Quinto, o prazo para pagamento poderá ser suspenso até que
haja reparação do vício.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sexto e a data do efetivo pagamento do documento fiscal, a serem incluídos em
documento fiscal próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x
VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes de acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho exclusivamente para os itens de custos de mão de obra, desde que
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se
referir admitindo-se como termo inicial a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os itens correspondentes a despesas operacionais administrativas
(custos indiretos), lucro, insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou
convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de Preços de Mão de
Obra do Anexo 9, serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, não
incidindo sobre tais itens quaisquer variações decorrentes de acordo, convenção ou dissídio
coletivos de trabalho.
I – Quando a remuneração dos itens despesas operacionais administrativas (custos
indiretos) e lucro for estipulada através de índice percentual, estes terão seus percentuais da
proposta original conservados, nos casos de aditamentos provenientes dos institutos do ‘fato
da administração’ e do ‘fato do príncipe’, com o intuito de preservar a proporcionalidade e
a condição efetiva da proposta inicial da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O primeiro reajuste dos itens mencionados no parágrafo anterior
levará em conta para fins de cálculo a variação do índice pactuado entre a data de apresentação
da proposta e do primeiro aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão
sempre nos aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas-bases diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade da
repactuação será a data-base referente à categoria profissional que represente a maior parcela do
custo de mão de obra da contratação conforme Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO – Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
PARÁGRAFO QUINTO – A repactuação será precedida de solicitação da contratada,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos relativos a mão de obra, por meio
de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção
coletiva que a fundamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de mercado.
PARÁGRAFO SEXTO – É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos somente a partir
da data de assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a retroação dos efeitos
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver
vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
PARÁGRAFO OITAVO – Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto da
repactuação poderá ter sua vigência iniciada em data futura, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para as próximas concessões.
PARÁGRAFO NONO – O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação se inicia a partir
da homologação da Convenção Coletiva ou do Acordo Coletivo de Trabalho vinculada à proposta
da CONTRATADA que fixar os novos custos de mão de obra abrangida pelo contrato e se
encerrará na data da prorrogação contratual subsequente, ou caso não haja prorrogação, na data
do encerramento da vigência do contrato, sob pena de preclusão do direito.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Nas repactuações baseadas em convenções coletivas de trabalho,
não serão aplicados os índices apresentados pela CONTRATADA quando estes estiverem
injustificada ou abusivamente mais altos que aqueles praticados no mercado relevante, hipótese
em que será apurada a média dos índices utilizados nas convenções coletivas de trabalho relativas
a períodos semelhantes, utilizando-se o percentual resultante como limite para a repactuação.
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A Administração poderá prever o pagamento
retroativo do período que a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de
Termo de Acerto Final de Contas, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O arredondamento de valores e preços deste contrato
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010.
I – para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais;
II – quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na alínea I for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho _______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho nº _______.
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no valor
de R$ __________ ( ________ ), correspondente a ___ % (_______ por cento) do valor global
deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
(NOTA 7: o órgão técnico deve informar se será exigida garantia contratual e qual o seu
percentual, apresentando a justificativa no TR.)
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia; ou
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III - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar do
recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante
justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia será liberada, se for o caso, até 15 (quinze) dias após a
comprovação do adimplemento de todas as verbas devidas aos empregados a título rescisório,
observando-se os requisitos do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
I – A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação;
II – Caso o pagamento de que trata o inciso anterior não ocorra até o fim do segundo mês
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
PARÁGRAFO QUINTO – A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo o
prazo de execução do contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após o término
da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da execução
gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à relação
entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, deverá
assegurar ressarcimento, indenização e pagamento de, no mínimo:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de responsabilidade civil
da CONTRATADA durante a execução do contrato;
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IV – obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato
e não honradas pela CONTRATADA;
V – prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho oriundos da execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a integralização
do valor correspondente à garantia.
II – O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido esteja
plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento mensal
à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da regular
garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I – As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a
III do caput desta cláusula.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto no
Ato da Comissão Diretora nº 02, de 2008, e nos Atos da Diretoria-Geral nº 20/2015 e 27/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser
impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I – apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos
à administração pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os
infratores às penalidades ali previstas.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste contrato,
sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula,
observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de
alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, excluídas as infrações detalhadas
constantes no Parágrafo Nono, sujeitará à CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por
cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Quinto,
inciso II, da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30
(trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos quinto
e sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais
sanções.
PARÁGRAFO OITAVO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de até 5% (cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO NONO – Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa, em
percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor contratual mensal vigente, sem
prejuízo das outras sanções previstas em lei.

ITEM
1

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
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2
3
4
5
6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

ITEM
15
16
17

Deixar de fornecer os uniformes, em até 15 dias úteis após assinatura do contrato,
por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram
sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de segurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
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18
19
20
21

22
23

ITEM
24
25
26

Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A advertência será aplicada à CONTRATADA na primeira
ocorrência das infrações de Grau 1 definidas no quadro acima.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência de infrações do mesmo grau, previstas
nos quadros do parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor da multa aplicada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Para os casos de infrações contratuais não previstas
nos parágrafos anteriores, o SENADO aplicará multa, a ser fixada entre os graus 1 e 4, em razão
da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os percentuais previstos nesta cláusula, somadas
todas as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
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cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo e
quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula décima
quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por cento)
do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha
na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a União, nos termos do art.
7º da Lei nº 10.520/2002.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena
de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre
desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a
autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios
previstos no parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – A multa aplicada, após regular processo administrativo e
garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA
ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – Ao final da vigência contratual e após quitadas
todas as verbas trabalhistas e previdenciárias, incluindo as rescisórias, havendo saldo existente no
DGBM, este poderá ser utilizado para pagamento das penalidades contratuais, observado o
Parágrafo Vigésimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma dos
parágrafos vigésimo e vigésimo primeiro, será o valor remanescente descontado da garantia ou,
em último caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I – determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
III – judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO – Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos
§§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, II, da Lei n.° 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste contrato,
deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da vigência
contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá, em até 60 (sessenta) dias contados
do término do contrato, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos rescisórios de
caráter trabalhista devidos aos seus empregados, segundo os requisitos do inciso XXIV da
Cláusula Segunda e do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__.

SENADO FEDERAL

Diretor da SADCON

REPRESENTANTE
CONTRATADA

Coordenador da COPLAC
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 12
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que esta empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a)
__________________________ 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

Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes

84

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 53DA626D0033617D.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.180472/2019-27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 13
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
M O D E L O D E A PR E S E NT A Ç Ã O DE PR O PO S T A
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, à Comissão
Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII – DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
e-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (informar o tipo de documento)
Empresa beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011? ( )Não ( )Sim Indicar fundamentação legal (norma, artigo e inciso)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não

Mão de Obra
Item

Categoria

Carga
horária diária

Total de
Funcionários

Valor
unitário
Mensal (R$)

Valor total anual
SINDICATO DA CATEGORIA:
DATA BASE DA CATEGORIA: DIA/MÊS/ANO:

Valor total
Mensal(R$)

R$
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Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total mensal e total global anual
da proposta, seguindo a numeração constante no edital.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 14
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários
e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS aos trabalhadores, concernentes a este
contrato, quando houver falha no cumprimento das obrigações por parte desta Empresa, até o
momento da regularização.
Autorizo também o CONTRATANTE reter da fatura o valor da garantia contratual, na
hipótese de não apresentação da garantia no prazo acordado.

EMPRESA:
CNPJ:
Representante
Cargo:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 15
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ACORDO ENTRE O MPU – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A AGU ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Acordo entre MPT e AGU impede a União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas
de mão de obra.
Termo de Conciliação Judicial
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra.
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos
Ramos e pelo Procurador do Trabalho, Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração
Pública;
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei
trabalhista;
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei nº. 5.764, de 16.12.1971, art.
4º "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma
estatutária (art. 86 da Lei nº. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de obra
terceirizada;
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CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que prestam
serviços de natureza subordinada à UNIÃO, embora laborem em situação fática idêntica a dos
empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de
qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do
trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho
subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho (arts. 5º, caput, e 1º, III e IV, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º da
CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas cooperativas;
CONSIDERANDO o teor da Recomendação para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª
sessão da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os
Estados devem implementar política no sentido de: "8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam
criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer
relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos
trabalhadores, velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."
RESOLVEM
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo nº 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas
de mão de obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o
labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação
ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao
desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:
a) – serviços de limpeza;
b) – serviços de conservação;
c) – serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – serviços de recepção;
e) – serviços de copeiragem;
f) – serviços de reprografia;
g) – serviços de telefonia;
h) – serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i) – serviços de secretariado e secretariado executivo;
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j) – serviços de auxiliar de escritório;
k) – serviços de auxiliar administrativo;
l) – serviços de office boy (contínuo);
m) – serviços de digitação;
n) – serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – serviços de ascensorista;
q) – serviços de enfermagem; e
r) – serviços de agentes comunitários de saúde.
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal.
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja atividade
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões
(inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer
meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não
coletiva) pelos seus associados.
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos
podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados),
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais.
Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira
e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação
às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de
habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente
os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento
(intermediação de mão de obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer
natureza.
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados
pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua
homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais,
como anexo.
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços
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para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à
assinatura do respectivo contrato.
DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas
no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, será
responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no
caput, sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste,
a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa
perante o Ministério Público do Trabalho.
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às
empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito
de sua competência.
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juíz
da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de
sua homologação judicial.
Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.
Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.
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Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em
cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e
876, caput, da CLT.
Brasília, 05 de junho de 2003.
GUILHERME MASTRICHI BASSO-GUIOMAR RECHIA GOMES
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho
BRASILINO SANTOS RAMOS-FÁBIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO-MÁRIO LUIZ GUERREIRO
Subprocuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:
_________________________________________________
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA
_________________________________________________
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Associação dos Juízes Federais
do Brasil - AJUFE
_________________________________________________
REGINA BUTRUS
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
do Trabalho – ANPT
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 16
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
CHECK LIST RELATIVO ÀS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS
CONSTANTES DO ANEXO 9
Pregão
Data de Abertura
Itens/Grupos
Empresa
CNPJ
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

2.3

Verificações prévias
Edital exige salários mínimos?
Há exigência de valores mínimos de
benefícios?
Há condição diferenciada de férias
(períodos de recesso sem exigência de
substituição, etc.)?

Sim Não Não se aplica

Observações/Pedidos
Verificações na planilha
Sim Não Não se aplica de esclarecimento
Em caso de resposta positiva ao item
1.1, a proposta atende aos valores
mínimos de salários definidos no edital?
Foi apresentada a CCT a que todas as
categorias da proposta se vinculam?
Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de INSS no
módulo 4.1 zerado), os valores da
proposta estão abaixo dos valores
estimados para empresas desoneradas
(no edital, estes valores são diferentes
dos valores estimados para empresas
sem este benefício)?
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Em caso de resposta negativa ao item
1.1, a proposta atende aos pisos salariais
estipulados na CCT apresentada?
O RAT apresentado na proposta condiz
com o RAT associado ao CNAE
PREPONDERANTE constante da GFIP
2.5
da empresa (vide Anexo V do RPS
(Decreto nº 3.048/1999) c/c Anexo I da
IN RFB 1.071/2010)?
Caso haja incidência de FAP sobre o
2.6 SAT/RAT, foi apresentado o
comprovante?
Foi apresentado o memorial de cálculo
de cada percentual constante nas
planilhas de formação de custos, bem
2.7
como de cada item cotado nos módulos
2 e 3 (equipamentos, uniformes, EPIs,
etc)?
Caso haja adicional noturno, o mesmo
foi calculado corretamente (vide
condições estipuladas em CCT/ACT, ou
2.8
memorial de cálculo pelo padrão da
CLT, adaptado à situação da
contratação)?
Caso haja adicional de periculosidade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.9 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário base)?
Caso haja adicional de insalubridade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.10 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário mínimo vigente)?
Caso haja cotação de horas extras de
forma habitual, estas foram calculadas
2.11
corretamente (vide condições estipuladas
em CCT/ACT, ou em CLT)?
Caso haja cotação de materiais ou
equipamentos, foram observadas as
2.12
condições de depreciação estipuladas
pela ADVOSF)?
2.4
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de 0% do INSS,
no módulo 4.1), se foi apresentada a
fundamentação legal e cotada
corretamente a nova contribuição
previdenciária sobre a receita bruta –
CPRB (A nova regra da desoneração
dada pela Lei nº 13.161/2015, com
vigência a partir de 1º/12/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011). O
percentual está correto?
Os cálculos estão efetuados
corretamente, de acordo com a planilha
padrão de conferência (incluindo cálculo
de impostos "por dentro" e cálculo de
percentuais de despesas administrativas
e lucro na forma definida na IN Nº
5/2017 IN 02/2008, ou seja, despesas
administrativas incidem sobre o total dos
módulos 1 a 4; lucro incide sobre o total
dos módulos 1 a 4 acrescidos das
despesas administrativas; impostos
incidem sobre o valor final)?
Os percentuais de aviso prévio
trabalhado e indenizado e de suas
respectivas multas são coerentes com a
sistemática explanada pela SCISF?
Os cálculos de arredondamento são
condizentes com as disposições do Ato
nº 20 de 2010 do Primeiro-Secretário
(inclusive no resumo)?
Os benefícios previstos em CCT estão
cotados na proposta (observar que o
Plano de Saúde na CCT do
SEAC/SINDISERVIÇOS não pode ser
aceito, tendo em vista o posicionamento
da ADVOSF)?
Caso não cotado algum benefícios
previsto em CCT, há justificativa válida
apresentada pela empresa?
Há alguma categoria com fator K
superior a 2,70 sem justificativa
plausível (caso haja, deve ser pedida
redução dos valores à empresa)?
95

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 53DA626D0033617D.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.180472/2019-27

2.20

2.21
2.22

2.23

2.24

2.25

No caso da empresa se beneficiar da
desoneração, mesmo que o fator K seja
menor que 2,70, há valores abusivos de
lucro, despesas administrativas ou
quaisquer outros elementos da planilha
(caso haja, deve ser pedida redução dos
valores à empresa)?
Os percentuais decorrentes de obrigação
legal foram cotados corretamente?
Os percentuais decorrentes de dados
estatísticos foram calculados
corretamente e possuem justificativas
plausíveis?
Se existirem outros itens na contratação
sem relação com terceirização de mão de
obra, os cálculos aritméticos foram
realizados corretamente?
As verbas variáveis foram calculadas de
acordo com o número de dias
considerados usualmente pelo Senado
(22 dias para 2ª a 6ª; 15 dias para escala
15x36; 26 dias para 2ª a sábado)? Em
caso negativo, foram apresentadas as
devidas justificativas?
Foi cotada indevidamente Contribuição
Assistencial?
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 17
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 11, DE 2017
Institui os Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação DGBM nos Contratos de Terceirização de Mão de Obra no Senado

Federal.
A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso das competências conferidas pelo
art. 252 do Regulamento Administrativo, consolidado pela Resolução do Senado Federal nº 20,
de 2015;
Considerando o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria da Diretoria-Geral nº 3205 de 2016
destinado a estudar e propor novas formas de contratação e pagamento nos processos de
terceirização e mão de obra, RESOLVE:
Art. 1º Os editais de licitação e os contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva de
mão de obra no âmbito do Senado Federal deverão conter previsão de provisionamento de valores
para o pagamento das férias, de 1/3 (um terço) constitucional das férias e 13º (décimo terceiro)
salário, com seus respectivos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
encargos previdenciários; multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias
devidas aos trabalhadores da contratada, por meio de Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação - DGBM.
§ 1º As verbas mencionadas no caput deste artigo serão deduzidas do valor mensal a ser pago
diretamente à empresa.
§ 2º A última fatura apresentada pela contratada será paga após a comprovação da quitação das
verbas mencionadas no caput deste artigo.
§ 3º Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e á taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, os quais
serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
§ 4º As quantias que serão retidas para o atendimento deste artigo serão obtidas pela aplicação de
percentuais e valores constantes da proposta da contratada.
§ 5º Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados à contratada
após a comprovação dos respectivos pagamentos.
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Art. 2º Os valores provisionados na forma do artigo 1º serão pagos diretamente aos trabalhadores
nas seguintes condições:
I - parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
II - parcialmente, pelo valor correspondente ás férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III - quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente ao 13º
(décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS; e
IV - ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o pagamento
das verbas descritas no caput do art. 1º.
§ 1º A hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica caso seja pactuado novo
contrato, contiguamente, com a mesma empresa, e com o mesmo objeto.
§ 2º Ocorrendo a situação prevista no § 1º, poderão ser liberados à empresa os valores depositados
referentes ao lucro e à taxa de administração. O remanescente dos valores depositados passará a
se vincular ao novo contrato.
§ 3º Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em razão de celebração de
novo contrato, os depósitos correspondentes á redução promovida serão liberados na forma
prevista no inciso III deste artigo.
§ 4º A contratada deverá apresentar à Administração solicitação para pagamento direto aos
trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência dos eventos mencionados no caput
em até 20 (vinte) dias antes da data prevista em ato normativo ouno Contrato para pagamento das
referidas verbas, bem como de lista em formato definido pelo Senado, contendo dados relativos
ao pagamento dos empregados.
I - A contratada será informada de eventuais inconsistências nos dados para pagamento em até 5
(cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no Contrato para quitação das
referidas verbas;
II - Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de informação seja
da contratada, o Senado Federal não efetuará o pagamento direto aos trabalhadores, cabendo á
contratada efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou contratuais, nos termos do § 6º;
§ 5º O prazo previsto no § 4º não exime a contratada da responsabilidade de observar os prazos
legais, que prevalecem sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
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§ 6º Na hipótese de inobservância do prazo previsto no § 4º, ou caso o prazo legal para pagamento
seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a contratada quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias
no prazo legal e solicitar a liberação do respectivo valor ao Senado Federal.
§ 7º Os valores provisionados serão liberados á contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
contar da apresentação dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput
do artigo 1º.
§ 8º Ao final da vigência contratual, o saldo existente no DGBM somente será liberado à
contratada após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias aplicadas, em até 90 (noventa) dias após
o encerramento da vigência contratual, mediante homologação e/ou instrumento equivalente
emitido pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados.
§ 9º Quando, por decisão da Diretoria-Geral, não for possível a realização dos pagamentos
diretamente aos trabalhadores pela própria Administração, os valores provisionados serão
depositados em consignação na Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias
e FGTS.
Art. 3º O Senado Federal firmará Acordo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira, cuja
minuta constará anexa ao Edital, o qual determinará os termos para a implementação de DGBM,
bem como as condições de sua movimentação.
Art. 4º O Acordo de Cooperação Técnica poderá ser ajustado ás peculiaridades do objeto do
contrato administrativo e aos procedimentos internos da Instituição Financeira.
Art. 5º A assinatura do contrato de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
entre o Senado Federal e a empresa vencedora do certame será realizada antes dos seguintes atos:
I - Solicitação do Senado Federal á Instituição Financeira, mediante oficio, de implementação de
DGBM;
II - A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM perante a
Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado Federal para:
a) ter acesso aos saldos e aos extratos;
b) efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de penalidades
administrativas.
Art. 6º Os valores depositados em garantia serão remunerados pelo índice da poupança ou outro
definido no acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira, sempre escolhido o de
maior rentabilidade.
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Art. 7º O Senado Federal poderá negociar com a Instituição Financeira, caso haja cobrança de
tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para implementação e manutenção de
DGBM.
§ 1º Os editais deverão informar aos proponentes que, em caso de cobrança de tarifa bancária, os
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
Art. 8º Compete à Diretoria Executiva de Contratações autorizar a movimentação dos valores
depositados em garantia bloqueados para movimentação - DGBM.
Art. 9º Os DGBM serão adotados nos processos de licitação de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra que forem autuados a partir da vigência desta norma.
Art. 10. A Administração promoverá novas licitações para suprir os objetos dos contratos em
vigor, visando á implementação de DGBM, salvo hipótese de concordância das atuais contratadas
com a adoção imediata do DGBM, nas prorrogações, repactuações ou aditivos dos contratos em
curso, o que ocorrer primeiro.
§ 1º Em caso de concordância, conforme o caput deste artigo, os DGBM serão implementados
nas prorrogações, repactuações ou aditivos que forem autuados a partir da vigência desta norma.
§ 2º Nos contratos em vigor, a adoção de DGBM poderá ser postergada por decisão fundamentada
da Diretoria-Geral, desde que a próxima alteração contratual não exceda 180 (cento e oitenta)
dias, contados da última alteração.
§ 3º A concordância da contratada implicará a obrigação de efetuar DGBM dos valores referentes
á multa do FGTS e de outras verbas trabalhistas e previdenciárias já recebidas pela empresa e não
pagas aos trabalhadores.
§ 4º A Diretoria-Geral poderá autorizar que os depósitos previstos no § 3º sejam parcelados em
até 12 (doze) meses, mediante solicitação da empresa para compensação de seus créditos perante
o Senado Federal.
Art. 11. Caberá à Comissão de Minutas-Padrão promover as alterações necessárias nos editais e
nos contratos para a implementação de DGBM.
Art. 12. Poderá a Diretoria-Geral determinar a implementação do DGBM nos contratos em vigor
ou em processos de contratação já autuados, bem como dispensar sua implementação nos
contratos em vigor ou em novas contratações.
Art. 13. Revoga-se o Ato da Diretoria-Geral nº 2 de 2017.

Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
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Senado Federal, 07 de março de 2017. Ilana Trombka, Diretora-Geral.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 18
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2017/0010
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO SENADO FEDERAL E O
BANCO
BRASIL
S/A,
VISANDO
A
OPERACIONALIZAÇÃO DO “DEPÓSITO EM
GARANTIA”, VINCULADO A OBRIGAÇÕES,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
SLTI/MP Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES.
A UNIÃO, por intermédio do Senado Federal, Órgão do Poder Legislativo, com sede na Praça dos Três
Poderes, em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela
Diretora-Geral, Senhora ILANA TROMBKA, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº
6051093372, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 74270745053, nomeado pela Portaria do Presidente nº 4,
de 2015, publicada no BASF nº 5685, Seção 11, de 12.2.2015, doravante denominada SENADO
FEDERAL ou ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e o BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº
1607-1, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001/91, estabelecido no Setor Comercial Norte Quadra
2 Bloco A Sala 601 – Edifício Corporate Financial Center, CEP:70.712-900 – Brasília – DF, neste ato
representado pelo seu Gerente Geral Sr. MANOEL IRINEU SÁ LIMA, casado, CNH nº 26091609,
DETRAN-DF, CPF nº 233.359.473-04, doravante denominado BANCO, resolvem celebrar o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para gerenciamento de depósitos para Garantias de Contratos
Administrativos, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações
posteriores, por meio do denominado DEPÓSITO DEM GARANTIA, e demais normas pertinentes,
mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:
1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
4. Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação – são depósitos efetuados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a título de garantia do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e outras a serem provisionados às empresas contratadas para prestação de
serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra na forma da Instrução Normativa/SLTI/MP
nº 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
5. Contratos – instrumento formalizador do vínculo entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
e o Prestador de Serviços materializado pelo sistema do BANCO por um “Evento” o qual possibilita à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a individualização dos depósitos e a gestão de cada
contrato.
6. Evento - é a representação no sistema do BANCO do Contrato entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e o Prestador de Serviços, onde é abrigado o Depósito em Garantia – bloqueado para
movimentação.
7. Usuário(s) - servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e por ele formalmente
indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de
Autoatendimento do BANCO.
8. Administração Pública Federal - Administração Direta e Indireta da União, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas.
9. ID Depósito: é o número que identifica o pré-cadastramento do Depósito em Garantia – bloqueado
para movimentação, que dará origem ao depósito após o envio dos recursos pelo depositante.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios
para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos
firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos".

1. Os Contratos firmados entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e a empresa terceirizada
serão albergados pelo Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
2. O Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação será destinado, exclusivamente, para
recebimento dos recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de
preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
3. Os recursos depositados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL serão individualizados em
Eventos específicos, abertas para cada contrato administrativo firmado com seus prestadores de serviços.
4. A movimentação ou encerramento do Depósito em Garantia se dará unicamente mediante ordem
expressa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e eventual saldo existente será debitado visando
à destinação definida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
5. Os recursos provisionados em Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação - serão
corrigidos automaticamente, pelo BANCO, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança,
na forma pró-rata die, ou outro índice que venha a substituí-lo.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO FLUXO OPERACIONAL
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A abertura, captação e movimentação dos recursos dar-se-á conforme o fluxo operacional a seguir:
1°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador de serviços.
2°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de Despesas ou do servidor
previamente designado por este, envia ao BANCO ofício, na forma do Anexo I do presente Termo,
solicitando o cadastramento de Evento específico para acolhimento do Depósito em Garantia bloqueado para movimentação, que serão efetuados como provisionamento, em cumprimento ao que
determina a Instrução Normativa/SLTI/MP n° 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
3°) Após cadastramento do Evento, o BANCO encaminha à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL ofício na forma do Anexo 11, solicitando o comparecimento do Prestador de Serviços para
assinatura do contrato e entrega de documentação.
4°) Após assinatura do contrato pelo Prestador de Serviços, o BANCO encaminha à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ofício na forma do Anexo 111 do presente Termo
informando os dados do Evento cadastrado.
5°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL gera o ID Depósito na internet no
endereço www.bb.com.br ou o solicita à sua agência de relacionamento.
6°) De posse do ID Depósito, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia ao BANCO Ordem
Bancária para abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6.1)
Após geração do primeiro ID Depósito, novos depósitos para um mesmo Evento podem
ser realizados da seguinte forma:
6.1.1) Para que os recursos sejam depositados no mesmo Depósito em Garantia bloqueado para movimentação (depósito em continuação): utilize o ID Depósito do
primeiro depósito ou o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação
para geração de novo ID Depósito;
6.1.2) Para que os recursos sejam depositados em Depósito em Garantia - bloqueados
para movimentação distintos: gere um novo ID Depósito para cada depósito utilizando a
opção "primeiro depósito".
7°) O BANCO recebe a Ordem Bancária transmitida via arquivo pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e efetua a abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
8°) O BANCO envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em leiaute
específico, contendo o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação bem como
as eventuais rejeições, indicando seus motivos.
9°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de despesa ou do servidor
previamente designado por este, solicita ao BANCO a movimentação dos recursos, na forma do Anexo
IV do presente Termo.
10) O BANCO acata solicitação de movimentação financeira efetuada pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL, confirmando por meio de ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Termo.
11) O BANCO disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via internet, para
consulta de saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
CLÁUSULA QUARTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:
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1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento do BANCO, onde está estabelecido o vínculo jurídico com
o BANCO, para amparar a utilização do aplicativo Autoatendimento Setor Público para consulta dos
saldos/extratos pela internet.
2. Designar, por meio de ofício, conforme Anexo VI do presente Instrumento, servidores para os
quais o BANCO concederá acesso aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento, com poderes para
efetuarem consultas aos saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
3. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando o cadastramento do Evento que abrigará o Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
4. Remeter ao BANCO arquivos de Ordem Bancária em leiaute específico, para a abertura do Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
5. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando a movimentação de recursos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação diretamente para a conta do Prestador de Serviços.
6. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIl do presente instrumento, a bertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação,
orientando-o a comparecer à Agência do
BANCO, para providenciar entrega de documentos e assinatura do contrato, em caráter irrevogável e
irretratável.
7. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de
Autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e extratos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação.
8. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pelo BANCO.
9. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de Autoatendimento do BANCO.
10. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de Autoatendimento do
BANCO.
11. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra
de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de Autoatendimento, conforme
item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de
conhecimento de terceiros não autorizados .
12. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu
equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento
incompleto de informações.
13. Comunicar tempestivamente ao BANCO qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o
perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de Autoatendimento, em especial, no que concerne à
segurança das informações.
14. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos do BANCO possam vistoriar o hardware e software
utilizados para conexão aos sistemas de Autoatendimento.
15. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de
Autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face
de servidores, prestadores de serviço e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL, que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação do BANCO.
16. A abertura e a manutenção de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação são isentas
da cobrança de tarifas bancárias, durante a vigência deste Termo de Cooperação Técnica.
CLÁUSULA QUINTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO BANCO
Ao BANCO compete:
1. Disponibilizar os sistemas de Autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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2. Gerar e fornecer chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de
Autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos
detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.
3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos
pelo BANCO, por intermédio dos sistemas de Autoatendimento ou por outro meio de comunicação
utilizado pelo BANCO.
4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste Termo.
5. Processar os arquivos remetidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL destinados a abrir
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6. Gerar e encaminhar via sistema de Autoatendimento, os arquivos retorno do resultado da abertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
7. Efetuar a movimentação do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação diretamente
para a conta do Prestador de Serviços, de acordo com o solicitado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL.
8. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste
Termo.
9. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos
ofícios recebidos.
Parágrafo Único: Não caberá ao BANCO qualquer responsabilidade além daquelas expressamente
delimitadas neste Termo, ficando desde já ajustado que o BANCO não tem ingerência no processo de
contratação administrativa de interesse da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e que não
decorrerão para o BANCO quaisquer obrigações que não estejam previstas neste instrumento.
CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério das
partes e mediante termo aditivo, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação
da Lei nº 9.648, de 1998.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA PUBLICAÇÃO
A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial será providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.
CLÁUSULA OITAVA
DAS ALTERAÇÕES
Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do
objetivo, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo de Aditamento, celebrado
entre os Partícipes, passando esse termo a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e
indivisível.
CLÁUSULA NONA
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DA RESCISÃO
Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido por qualquer dos Partícipes em razão do
descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência
de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato
unilateral, mediante comunicação previa da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos
mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando
prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela
Justiça Federal de Brasília – DF.
E, assim, por estarem justos e acordados, os Partícipes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos
efeitos de direito.
Brasília, 28 de abril de 2017.
ILANA TROMBKA
Assinatura do representante da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

MANOEL IRINEU SÁ LIMA
Assinatura do representante do
BANCO

TESTEMUNHAS:

_______________________________
Nome: Rodrigo Galha
CPF:

______________________________
Nome: Alexandre Mattos de Freitas
CPF:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 19
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
A U T O R I Z A Ç Ã O PA R A U T I L I Z A Ç ÃO D O S I S T E M A DE D E PÓ S IT O E M
G A R A N T I A B L O Q U E A D O S PA R A M O V I M E N T A Ç Ã O - D G B M

AUTORIZAÇÃO

Em cumprimento ao Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 11, de 20171, o qual tomei
conhecimento, AUTORIZO a União, representada pelo Senado Federal, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.530.279/0001-15, situado na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, a utilizar os Depósitos em
Garantia Bloqueados para Movimentação – DGBM, para provisionar os valores para pagamento
das férias, de 1/3 constitucional de férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e
encargos previdenciários, multa sobre o Fundo de Garantia (FGTS), contribuição social e outras
verbas rescisórias devidas aos trabalhadores encarregados da execução do objeto do Contrato nº
___/____, as quais serão deduzidas do valor mensal a ser pago diretamente a esta
CONTRATADA.
Estou ciente de que os depósitos acima citados serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, no
mesmo percentual constante da minha proposta, conforme previsto na norma referenciada.
Autorizo também o Senado Federal a ter acesso aos saldos e aos extratos relativos aos valores
do DGBM, bem como a efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e previdenciárias, e, nas
condições contratuais, de penalidades administrativas, por meio do saldo existente no DGBM.
EMPRESA:

1

Anexo __ do edital do Pregão Eletrônico n° __/___
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 20
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

DECLARAÇÃO
Eu, .................................................................................................., inscrito(a) no CNPJ n.º
..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições contidas
no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia contratual
previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas na
minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 21
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 8, DE 2018
Dispõe sobre o procedimento para instrução preliminar de casos
de assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do
Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi
conferida pelo art. 138, § 2º, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído pela
Resolução do Senado Federal nº 58, de 1972, e consolidado pela Resolução do Senado Federal
nº 13, de 2018,
Considerando a proteção dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, previstos nos
incisos III e IV do art. 1º; e nos incisos II, III e X do art. 5º; e dos direitos sociais trabalhistas,
previstos nos incisos I e XXII do art. 7º; todos da Constituição Federal;
Considerando a adesão do Senado Federal ao Programa do Governo Federal Pró-Equidade de
Gênero e Raça, que inclui o objetivo de criação de mecanismos de combate às práticas de
desigualdade e discriminações e à ocorrência de assédio moral e sexual, com a criação do
Comitê Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, nos termos do Ato da DiretoriaGeral nº 7.227, de 2011, e a criação do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de
Gênero e Raça, nos termos das Portarias da Diretoria-Geral nº 2511, de 2015, e nº 3083, de
2017;
Considerando o dever funcional de comunicação e de apuração de irregularidades no serviço
público, insculpidos no inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no
art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal;
Considerando a Carta de Compromissos do Senado Federal, constante do Anexo do Ato da
Comissão Diretora nº 05, de 2015, em especial o compromisso com a igualdade e com a
qualidade de vida dos colaboradores;
Considerando o Ato da Diretoria-Geral nº 19, de 2014, que institui a Política de Qualidade de
Vida no Trabalho do Senado Federal e se compromete com a diretriz de promover relações
harmoniosas no meio ambiente de trabalho; e
Considerando o impacto prejudicial do assédio moral e sexual no meio ambiente de trabalho
para a saúde dos trabalhadores e para a instituição, com o possível aumento dos índices de
absenteísmo, queda de produtividade, prejuízo para o clima organizacional e degradação da
imagem institucional perante a sociedade, RESOLVE:
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Ato dispõe sobre o procedimento para apuração de casos de assédio moral ou sexual
no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
Art. 2º Para os fins deste Ato, consideram-se:
I - instrução preliminar: apuração de caráter meramente investigativo e sigiloso, que servirá de
subsídio para eventual instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar, ou
procedimento trabalhista cabível;
II - trabalho: exercício regular das atribuições previstas em lei, resoluções e atos normativos,
contratos administrativos, ou instrumentos congêneres, do Senado Federal;
III - meio ambiente de trabalho: local onde ocorrem o convívio entre os trabalhadores, e se
realiza a prestação dos serviços internos e externos decorrentes das atribuições descritas no
inciso anterior;
IV - trabalhador: servidor efetivo ou comissionado, terceirizado, estagiário, jovem aprendiz, e
colaborador eventual;
V - ofendido: trabalhador que sofre ou tenha sofrido assédio moral ou sexual no meio ambiente
de trabalho;
VI - comunicante: qualquer pessoa que tenha conhecimento direto ou indireto de fato
considerado assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal;
VII - denunciante: qualquer pessoa que registra a ocorrência de fato considerado assédio moral
ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
CAPÍTULO II
DA COMUNICAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 3º Qualquer pessoa, devidamente identificada, comunicará fato considerado assédio moral
ou sexual de que tenha conhecimento, praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal, perante o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho
(SESOQVT), para exercício das atribuições delineadas na alínea "c" do inciso XII do § 2º do
art. 221 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Parágrafo único. As comunicações de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas
como sigilosas, preservada a identidade do comunicante, inclusive em face do ofendido e do
suposto ofensor, nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º
e 31 da Lei nº 12.527, de 2011.
Art. 4º Caso a comunicação não seja formalizada pelo próprio ofendido, o SESOQVT entrará
em contato para dar-lhe ciência e disponibilizar acolhimento, acompanhamento e orientações
sobre a prática de assédio moral ou sexual e sobre o procedimento de apuração dos fatos.
§ 1º Os psicólogos e assistentes sociais estão dispensados do dever de comunicação, nos termos
do inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no art. 138 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, em observância ao dever de sigilo profissional
previsto, respectivamente, no art. 9º da Resolução nº 10, de 2005, do Conselho Federal de
Psicologia, e no art. 17 da Lei nº 8.662, de 1993.
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§ 2º O SESOQVT poderá orientar o comunicante e o ofendido a formalizar a denúncia prevista
no art. 5º deste Ato.
§ 3º O SESOQVT fará o registro de todas as comunicações para fins estatísticos, respeitado o
sigilo em relação aos trabalhadores envolvidos.
§ 4º O ofendido, mediante expressa manifestação de vontade, poderá receber acompanhamento
psicológico pelo SESOQVT.
§ 5º Havendo concordância dos trabalhadores envolvidos, poderão ser realizadas sessões de
mediação de conflitos pelo SESOQVT.
CAPÍTULO III
DA DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 5º Qualquer pessoa, devidamente identificada, poderá registrar denúncia de ocorrência de
fato considerado assédio moral ou sexual praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal perante a Secretaria de Polícia (SPOL).
§ 1º Formalizada a denúncia de fato tipificado como infração de ação penal pública
incondicionada, será imediatamente instaurado inquérito policial para apuração nos limites da
competência regulamentar da Secretaria de Polícia ou encaminhada a denúncia para a
autoridade competente.
§ 2º As denúncias de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas como sigilosas,
nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º e 31 da Lei nº
12.527, de 2011.
Art. 6º Havendo ou não tipificação penal do fato denunciado, o Diretor da SPOL encaminhará
cópia da denúncia à Diretoria-Geral para autuar processo administrativo para proceder à
instrução preliminar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal.
Parágrafo único. Caso o fato denunciado como assédio moral ou sexual não tenha sido
comunicado ao SESOQVT, a Diretoria-Geral encaminhará os autos administrativos àquela
unidade técnica para os fins do art. 4º deste Ato.
CAPÍTULO IV
DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 7º Recebida a denúncia descrita no art. 5º deste Ato, o Diretor-Geral poderá adotar medidas
administrativas acautelatórias em relação ao ofendido, para assegurar a efetividade da instrução
preliminar prevista no § 1º do art. 138 do Regulamento Administrativo, ou para preservar a
higidez do ambiente de trabalho ou de aprendizagem.
§ 1º Constituem medidas administrativas acautelatórias:
I - manutenção no exercício de função comissionada ou cargo em comissão durante a instrução
preliminar;
II - alteração de lotação;
III - alteração do cumprimento da jornada de trabalho;
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IV - solicitação à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros, para alteração de
lotação ou do horário de cumprimento da jornada de trabalho do terceirizado, estagiário, ou
jovem aprendiz, durante a instrução preliminar;
V - encaminhamento para sessões de mediação de conflito, nos termos do § 5º do art. 4º deste
Ato.
§ 2º Caso um dos trabalhadores envolvidos esteja lotado em gabinete parlamentar, a aplicação
das medidas de que trata o § 1º será decidida pelo Primeiro-Secretário.
§ 3º A autoridade competente para adotar as medidas administrativas acautelatórias poderá
alterá-las ou revogá-las, de ofício ou mediante provocação dos interessados.
Art. 8º Durante a instrução preliminar, o trabalhador a quem se imputa a prática de assédio
moral ou sexual deverá ser notificado para prestar esclarecimentos no prazo de dez dias.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput se a instrução preliminar for arquivada
liminarmente por não estarem presentes indícios mínimos de ocorrência de assédio moral ou
sexual.
Art. 9º Independente da adoção de medidas administrativas acautelatórias, havendo indícios da
prática de assédio moral ou sexual por servidor, a instrução preliminar será encaminhada à
autoridade competente para apuração dos fatos mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 10. Ao término da instrução preliminar, ausentes indícios da prática de assédio moral ou
sexual, o processo será arquivado e eventuais medidas acautelatórias serão revogadas pela
autoridade competente.
Art. 11. Constatada a má-fé do comunicante ou do denunciante, será apurada a sua
responsabilidade administrativa e criminal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. O disposto neste Ato aplica-se aos contratos e convênios administrativos firmados pelo
Senado Federal, bem como outros ajustes congêneres, inclusive no âmbito dos Programas de
Estágio e do Jovem Aprendiz, respeitada a legislação aplicável e os limites dos contratos
administrativos.
§ 1º As empresas contratadas, órgãos e entidades parceiros serão incentivados a adotar em suas
relações com o Senado boas práticas e medidas legais de prevenção e apuração de denúncias de
assédio moral ou sexual que envolvam seus empregados ou representantes.
§ 2º As minutas-padrão de editais de licitação, contratos, convênios e demais ajustes
administrativos a serem utilizados pelo Senado Federal conterão cláusula de observância às
práticas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral ou sexual de que trata este Ato.
§ 3º Os contratos e convênios administrativos, bem como outros ajustes congêneres em vigor
serão objeto de aditamento para a inclusão do disposto neste artigo, em caso de concordância
dos pactuantes.
§ 4º Caso um dos trabalhadores envolvidos seja terceirizado, será comunicado o fato
considerado assédio moral ou sexual à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros,
para aplicação das medidas que julgarem cabíveis nos termos contratuais e da legislação
trabalhista.
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Art. 13. O SESOQVT elaborará relatórios anuais com as estatísticas de comunicação e denúncia
de assédio moral ou sexual no Senado Federal, respeitado o sigilo dos envolvidos, e proporá
ações de prevenção visando garantir um meio ambiente de trabalho livre de violência. Parágrafo
único. O relatório mencionado no caput deverá ser remetido, até o último dia útil do mês de
janeiro, à Diretoria-Geral e ao Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Gênero e
Raça.
Art. 14. Compete à Diretoria-Geral, em articulação com as unidades competentes, promover
ações permanentes de prevenção à prática de assédio moral ou sexual no trabalho.
Art. 15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 2018. Senador José Pimentel, Primeiro-Secretário.
Boletim Administrativo do Senado Federal, nº 6664, seção nº 2, de 27 de dezembro de 2018, p.
1.
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Memorando nº 883/2019 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Brasília, 18 de dezembro de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC
Assunto: Sugestão de encaminhamento dos autos à COPELI para análise prévia.
Trata o presente processo de contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Preliminarmente ao envio do processo ao órgão técnico e à ADVOSF, para
cumprimento do disposto no ADG nº 09/2015, sugere-se o seu encaminhamento à COPELI
para análise dos autos e verificação da minuta de edital acostada sob o nº 00100.180472/201927.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Karina França Caxito
Chefe do SEELAC
De acordo.
À COPELI para análise.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3833 | 3303-1906 | coatc@senado.gov.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EF8C73970033617A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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Nº: 6969-S1

quinta-feira, 08 de agosto de 2019

DIRETORIA-GERAL
DESIGNAÇÃO

PORTARIA DA DIRETORIA-GERAL N 7473, de 2019
O

A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e
regulamentares, considerando os termos do art. 3º, §1º da Lei nº 10.520/2002 e do art. 10, §
3º do Decreto nº 5.450/2005 c/c o art. 11, do Anexo V, do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, consolidado pela RSF nº 13/2018, e tendo em vista o que consta no Processo
nº 00200.013224/2019-43, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores JANIO DE ABREU, matrícula nº 32570, FELIPE
GUIMARÃES CÔRTES, matrícula nº 226595, PAULA PARENTE CANTUÁRIA RAMOS, matrícula nº
266568, e VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM, matrícula nº 230276, como Pregoeiros do
Senado Federal.
Art. 2º Designar os servidores MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO, matrícula nº
222474, e LUIZ CARLOS DA COSTA, matrícula nº 36861, para desempenharem as atribuições
de Pregoeiro, cumulativamente com as que já exercem.
Art. 3º Designar os servidores AHMED IZZAT HAJAR, matrícula nº 259187, CÁSSIO
VELOSO BARBOSA GOMES, matrícula nº 267500, FERNANDO KISS CAMPOS, matrícula nº
230252, PEDRO TISSIANI COSTA, matrícula nº 267421, SÉRGIO ROBERTO VERCH HARGER,
matrícula nº 256757, e SUZANA MARTINS MENDES, matrícula nº 268954, como membros da
Equipe de Apoio de Pregoeiros do Senado Federal.
Art. 4º Revogar a Portaria da Diretoria-Geral nº 2.105, de 2018.
Art. 5º Esta Portaria entre em vigor em 1º de setembro de 2019.
Senado Federal, 7 de agosto de 2019. Ilana Trombka, Diretora-Geral.

Observações:
- Publicação extraída do Boletim original nº: 6969 Seção 1, de 08/08/2019
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ANÁLISE ORIGINÁRIA DE PROCESSO E EDITAL
PROCESSO Nº: 00200.018063/2019-84
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação de redes telefônicas no conjunto arquitetônico do Senado Federal, durante o período de
12 (doze) meses consecutivos.
CHECK
X

X

ETAPA/REQUISITOS
Termo de Referência
Estimativa da despesa

DOC.
00100.168010/2019-31

(planilhas e mapa de cotações)
Data da pesquisa: 25/11/2019
Preço estimado: R$ 30.764,89 *

00100.168001/2019-41

* Valor referente às ferramentas que deverão ser fornecidas pela contratada. Por se
tratar de contratação de serviços com alocação de mão de obra, o
SELESC/COCVAP/SADCON realizará, em momento posterior, planilhamento de
preços, consoante o Art. 13, parágrafo único do ADG 09/2015.

X

Análise e despacho de ratificação da pesquisa pela
COCVAP *

00100.169839/2019-51

(Em 27/11/2019, válida até 25/05/2020)
* Pesquisa ratificada com ressalvas.

X
X

00100.112012/2019-76
(VIA 083)
00100.180472/2019-27

Cópia do ato de designação do Pregoeiro
(Portaria DGER nº 7473, de 2019)

Minuta do edital

UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LC 123/2006
Sem Benefício
Tipo I
Tipo II
Tipo III

X

TRATA-SE DE SRP?
Sim
Não

X

POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS?
Sim
Não

X

ÓRGÃO TÉCNICO É SINFRA, TV OU RÁDIO SENADO?
Sim
Não

X (SPATR)

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS AO PREGOEIRO
Termo de Referência
Ok.
Especificação dos
Ok.
produtos
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Indicação CATSER
Pesquisa de Preços

Informações sobre o
contrato atual/última
contratação

Justificativa para a não
adoção do Sistema de
Registro de Preço

Justificativa para a não
utilização dos Benefícios
da LC 123/2006

Justificativa para a adoção
do critério de julgamento
POR GRUPO ou GLOBAL

Justificativa para a
possibilidade ou não de
participação de consórcios
Amostra
Vistoria

O CATSER informado está ativo e guarda correlação com o objeto da
licitação.
Ok.
Contrato nº 41/2018
Signatário: CONTATO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA – EPP
Valores mensais por postos:
Item 1 – R$ 4.845,64
Item 2 – R$ 4.850,43
Item 3 – R$ 5.957,57
Valor total anual (29 postos) – R$ 1.740.000,24
Término vigência: 07/05/2020
Pregão 16/2018, pregoeiro Felipe Guimarães Côrtes.
az-se necessário constar do TR justificativa sobre a não aplicação do
SRP, conforme os termos da alínea “w” do art. 11 do ADG 9/2015.
Do TR, item 21:
“ (...) não há óbice quanto à contratação de microempresa- ME ou
empresa de pequeno porte - EPP, previsto no inciso II do Art. 48 da Lei
Complementar nº 123/2006, desde que a ME ou EPP cumpra os
requisitos do item 14, quanto à capacidade técnica”.
Ademais, subentende-se não serem aplicáveis os benefícios tipo I e
tipo III, posto que o valor global supera R$ 80.000,00 e essa
contratação se trata de execução de serviços.
Do TR, item 16:
“ (...) por se tratar de apenas um cargo, s.m.j., seu fracionamento para
adjudicação por itens e não por preço global prejudicaria o conjunto,
uma vez que possivelmente não se conseguiria várias empresas que
comprovassem a Capacidade Técnica solicitada no item 14. Além
disso, s.m.j (...) haveria perda na economia de escala, já que nesses
casos, pelos custos administrativos às empresas, não se obteriam
descontos nos lances do pregão eletrônico na mesma proporção que
ocorreria com o conjunto de 30 (trinta) Técnicos em Telefonia”.
Do TR, item 22:
“Como o objeto da presente contratação é de baixa complexidade, uma
vez que há vários possíveis fornecedores de mão-de-obra em
instalações e reparações em redes telefônicas, não há o que se falar em
formação de consórcios para seu fornecimento”.
Não se aplica
Vistoria facultativa. Foram informados os dados necessários para
seu agendamento e o prazo (2 dias úteis antes da abertura do
certame).

Minuta do edital
(requisitos da proposta e
documentos de habilitação)

Critérios de Lançamento
do Edital no COMPRASNET

Ver recomendações
Critérios para lançamentos no sistema:
- Tipo da licitação: Menor Preço
- Critério de mensuração: Global
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- Unidade de fornecimento e quantidade:
ITEM
1
2
3

QUANTIDADE
20
6
4

UNIDADE
Unidade*
Unidade*
Unidade*

- Benefício de ME/EPP: Não
- Direito de Preferência: Não
Exigências especiais de
qualificação técnica

Item 13.3.1.2 do edital.

INFORMAÇÕES PARA ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS
Nome: Charles Barbosa Oliveira
Ramal: 5210
E-mail: charlesb@senado.leg.br
Responsáveis pela elaboração
do TR
Nome: Orlando Carneiro Silva
Ramal: 1110
E-mail: ORLANDOC@senado.leg.br
Nome: Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização –
NGCONT.
Gestor Titular
Ramal: 1561
E-mail: ngcot@senado.leg.br
Nome: Serviço de Rede Telefônica - SERETE
Fiscal Titular
Ramal: 1931
E-mail:
Nome: Serviço de Tarifação - SETARIF
Fiscal Substituto
Ramal: 1222
E-mail: setarif@senado.leg.br
Recomendações:
1) No tocante ao item 13.3.1.4, por se tratar de requisito afeto à execução do serviço, e não
propriamente a critério de habilitação, sugere-se o deslocamento da redação para o
CAPÍTULO XII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA, transformando-se no item
12.1.1.6.
2) Recomenda-se ao Órgão Técnico que verifique a pertinência da exigência contida no item
13.3.1.1 da minuta do edital, quanto à declarando que a licitante já executou, por período
não inferior a 36 (trinta e seis) meses, serviços compatíveis em quantidade e
características com o objeto licitado. Tendo em vista que o próprio art. 31 da Lei nº
8.666/1993 veicula o comando de razoabilidade e necessidade nas exigências de
qualificação econômico-financeira, tal exigência pode restringir a competitividade do
certame, além de não apresentar qualquer garantia de melhor execução do serviço a ser
prestado. Apesar de tratar-se de serviço de natureza continuada, conceitualmente
definido pelo art. 57, II da Lei 8666/93, a vigência do contrato é de 12 meses, com
possibilidade de prorrogação por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.
Dessa forma, parece excessiva exigência que obrigue o licitante a comprovar experiência
na prestação de serviço por período de tempo superior à vigência inicial do contrato a
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ser firmado. Em atenção ao assunto, cumpre ressaltar que o TCU, no recente Acórdão
14.951/2018- 1ªC, lançou entendimento a partir do qual “ (...) experiência anterior em
lapso temporal superior ao prazo inicial do contrato deve ser objeto de adequada
fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação e na experiência pretérita
do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar prestação
do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua
essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade”. Dessa
forma, caso haja real necessidade de exigência de capacidade técnica da forma que se
encontra, faz-se essencial a inserção nos autos de robusta fundamentação. Do contrário,
sugere-se o seguinte texto:
13.3.1.1 Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não inferior a 12
(doze) meses, serviços de gestão de mão de obra terceirizada, com número de postos de
trabalho equivalente ao da contratação pretendida.

3) Tendo em vista consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas da União, vide Acórdão
1.052/2012 – TCU Plenário, no sentido de que “é indevido o estabelecimento de número
mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativo mínimo
nesses atestados superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos bens e
serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende,
situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no
processo administrativo da licitação”., recomenda-se ao Órgão Técnico que verifique a
pertinência da exigência contida no item 13.3.1.1.1 da minuta do edital. Caso haja
motivos de fato e de direito para a exigência de capacidade técnica da forma que se
encontra, faz-se fundamental a inserção nos autos de robusta justificativa técnica. Do
contrário, sugere-se o seguinte texto:
13.3.1.1.1 Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, de 15 (quinze)
postos de trabalho;

4) Em atenção ao exposto na recomendação nº 2, acima, recomenda-se ao Órgão Técnico que
verifique a pertinência da exigência contida no item 13.3.1.1.2 da minuta do edital,
quanto à necessidade de que um dos atestados de capacidade técnica comprove execução
superior a 24 meses. Ademais, a exigência de período mínimo de execução de serviço um
em único atestado, ainda que os demais possam ser somados, destoa da jurisprudência
pacífica do TCU (Acórdão nº 1.983/2014-Plenário; Acórdão nº 1.231/2012-Plenário e;
Acórdão nº 1.890/2006-Plenário), na qual o impedimento ao somatório de atestados é
medida excepcional que deve estar amparada em justificativa de ordem técnica e
exige vedação expressa no edital da licitação. Portanto, caso haja justificativa técnica para
que o texto permaneça da forma que se encontra, faz-se necessária sua inserção nos
autos. Do contrário, sugere-se o seguinte texto:
13.3.1.1.2 Para a comprovação do lapso temporal mencionado no subitem 13.3.1.1 (12
meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as contratações correspondam
a períodos sucessivos, mas não concomitantes, e, ao menos, um deles seja superior a 24
(vinte e quatro) meses.

5) No mesmo sentido da recomendação nº 4, acima, sugere-se ao Órgão Técnico que
verifique a pertinência da exigência contida no item 13.3.1.1.3 da minuta do edital,
quanto a um dos atestados de capacidade técnica comprovar execução do serviço com
mínimo de 15 postos de trabalho. Tendo em vista que o próprio art. 31 da Lei nº
8.666/1993 veicula o comando de razoabilidade e necessidade nas exigências de
qualificação econômico-financeira, tal exigência pode restringir a competitividade do
certame, além de não apresentar qualquer garantia de melhor execução do serviço a ser
prestado. Caso haja justificativa técnica para que o texto permaneça da forma que se
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encontra, faz-se necessária sua inserção nos autos. Do contrário, sugere-se o seguinte
texto:
13.3.1.1.3 Para a comprovação do quantitativo mencionado no subitem 13.3.1.1.1,
será admitido o somatório de atestados, desde que, ao menos, um atestado do subitem
13.3.1.1.2 tenha no mínimo 15 (quinze) postos de trabalho.
6) Com relação ao item 13.3.1.1.4 do edital, recomenda-se a exclusão de tal dispositivo,

posto que se mostra restritivo à competitividade do certame e não apresenta qualquer
garantia de melhor execução do serviço a ser prestado, além de impedir a realização de
diligências complementares a Atestados de Capacidade Técnica emitidos com
temporalidade parcial, mas que se refiram a contratos integralmente cumpridos.
7) Em razão dos fundamentos lançados pelo TCU no recente Acórdão nº 2.758/2018Plenário (cujo objeto foi o PE nº 050/2018 do Senado Federal) e do comando normativo
contido no parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 3/2019 do Senado Federal, é
recomendável que o Órgão Técnico, caso pretenda manter a fixação do piso-salarial acima
do salário-mínimo das categorias conforme CCT utilizada pelo licitante, reforce as
justificativas constantes do TR no sentido de configurar que as atividades objeto do futuro
contrato ostentem “grau de complexidade ou especificidade tal que justifique a necessidade
de maior qualificação dos profissionais a serem contratados” e, assim, a fixação de pisosalarial superior ao salário mínimo das categorias fixados em CCT.
Vale frisar que a jurisprudência do TCU se firmou no sentido de ser admitida a exigência
de "piso salarial mínimo acima daquele estabelecido em convenção coletiva de trabalho,
desde que o gestor comprove que os patamares fixados no edital da licitação são
compatíveis com os preços pagos pelo mercado para serviços com tarefas de
complexidade similar" (Acórdão nº 2.758/2018-Plenário).
Destarte, do cotejamento dos elementos fáticos e jurídicos das decisões do TCU (Acórdãos
256/2005, 290/2006, 1.327/2006, 332/2010, 1.584/2010 e 189/2011, todos do
Plenário), é possível evidenciar os seguintes pressupostos essenciais que poderão, a
depender das circunstâncias do caso concreto e das especificações do objeto pretendido,
conduzir à compatibilidade com a jurisprudência da Corte de Contas da decisão da
Administração em fixar valores salariais mínimos acima do piso da categoria:
a) fundamentação robusta, vinculada às condições concretas de mercado, que,
comprovadamente, demonstre que as atividades contempladas no objeto da
contratação são mais complexas do que aquelas comumente oferecidas pelo
mercado, o que justificaria a elevação dos salários paradigma conforme piso da
categoria fixado em convenção coletiva de trabalho;
b) as atividades contempladas no objeto da contratação apresentem considerável grau
de complexidade a serem desempenhadas por terceirizados que detenham
qualificação acadêmica e/ou determinada experiência profissional superior ao
padrão médio existente no mercado;
c) as atividades contempladas no objeto da contratação não deverão ostentar
natureza "rotineira", "burocrática" ou "sem complexidade que exija maior
qualificação acadêmica e/ou profissional";
d) comprovação, mediante adequada pesquisa de mercado, de que os patamares fixados
no edital estão compatíveis com os preços pagos pelo mercado em situações de
complexidade semelhante.
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Cumpre apenas consignar que tais pressupostos deverão estar, de forma devida, robusta
e comprovada, presentes no termo de referência, devendo ser submetidos à deliberação
específica da DGER, porquanto, a fixação de salário mínimo acima do piso da categoria
representa critério de aceitabilidade de proposta de preços.
8) Faz-se necessário constar do TR justificativa sobre a não aplicação do SRP, conforme os
termos da alínea “w ” do art. 11 do ADG 9/2015.
9) Sugere-se, no Anexo I da minuta do edital, a inclusão do CATSER a ser utilizado.
10) Solicita-se à COATC ajuste nos Anexos 5, 6 e 10 da minuta de edital, para que conste do
cabeçalho a expressão COPELI, ao invés de CPL.
CONCLUSÃO: Após as alterações sugeridas, salvo melhor juízo, a minuta do edital encontrar-se-á
regular e adequada, estando apta a ser submetida à DGER para aprovação e demais deliberações de
acordo com o art. 9º, incisos III, IV, V e VI, Parte V, do RASF.

Senado Federal, em 26/12/2019
(assinado eletronicamente)
SUZANA MARTINS MENDES
Equipe de Apoio
De acordo com a análise.
(assinado eletronicamente)
PAULA PARENTE CANTUÁRIA RAMOS
Pregoeira
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Memorando nº 001/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Brasília, 02 de janeiro de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Encaminhamento à SEGP para manifestação quanto à existência de cargos
correlatos.
Trata o presente processo da contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no conjunto
arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Considerando que a ADVOSF, quando da análise de outro processo de
contratação de mão de obra terceirizada, esclareceu que há entendimento consolidado na
jurisprudência do TCU no sentido de vedar a contratação de serviços por terceirização cujos
objetos sejam atividades inerentes (atividades fins) às categorias funcionais abrangidas pelo
plano de cargos do órgão ou entidade, encaminham-se os autos à Secretaria de Gestão de
Pessoas - SEGP, para manifestação quanto à existência de cargos no Senado Federal cujas
atribuições estejam ligadas ao objeto do presente processo.
Destaca-se que as informações relativas à nomenclatura dos cargos e suas
atribuições, dentre outras informações, encontram-se na última versão do Termo de
Referência elaborado pela Secretaria de Patrimônio, NUP 00100.168010/2019-31, e na
minuta de edital, NUP 00100.180472/2019-27.
Vencida esta etapa, os autos deverão retornar à COATC para seu regular
prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Karina França Caxito
Chefe do SEELAC/COATC
De acordo.
À SEGP, para manifestação, conforme proposto.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Ofício nº 001/2020-SEGCAS/COPOPE/SEGP
Processo nº 00200.018063/2019-84
Em 07 de janeiro de 2020.

Ao Senhor
Coordenador de Políticas de Pessoal

Assunto:

Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados. Análise à luz das

atribuições dos cargos efetivos.
Trata-se de solicitação da Secretaria de Administração de Contratações –
SADCON (Ofício nº 001/2020 – COATC/SADCON, NUP 00100.000192/2020-88), para
manifestação quanto à existência de cargos efetivos no Senado Federal com atribuições ligadas
ao objeto do processo: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
No que compete a este Serviço, procedeu-se à análise entre as atividades
descritas para o posto terceirizado constante no Termo de Referência e na minuta de edital
(NUP 00100.168010/2019-31 e 00100.180472/2019-27) e aquelas previstas para os cargos
efetivos no Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução nº 13/2018).
Na análise realizada, verificou-se que algumas as atribuições dos postos
terceirizados Técnico em Telefonia I, II e III podem, considerando tão somente a literalidade da
redação, coincidir com algumas previstas para o cargo efetivo Analista Legislativo/Engenharia
Eletrônica e Telecomunicações:
Art. 40-B. Ao Analista Legislativo, Especialidade Engenharia
Eletrônica e Telecomunicações, competem atividades de supervisão,
coordenação e orientação técnica referentes a materiais elétricos e
eletrônicos, equipamentos eletrônicos em geral, sistemas de
comunicação e telecomunicações, sistemas de medição e controle
elétrico e eletrônico e seus serviços afins e correlatos, compreendendo:
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estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade
técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de
obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo
e parecer técnico; elaboração de orçamento; padronização, mensuração
e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico;
fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada;
condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação,
montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de instalação,
montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e
instalação; execução de desenho técnico.1
Contudo, ao comparar a natureza do cargo efetivo, que exige formação em nível
superior, com a natureza da mão-de-obra do contrato (atividades bastante operacionais, com
formação de nível médio), parece não ser razoável ater-nos à literalidade da redação, até mesmo
porque as atribuições do cargo efetivo são bastante amplas e genéricas. Assim, da leitura das
demais atribuições do AL/Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, depreende-se que o
cargo não se destina a atividades simplesmente operacionais, de instalação e reparação de redes
telefônicas.
Portanto, entende-se que não há coincidência entre as atribuições dos
empregados terceirizados e dos cargos efetivos2.
Diante do exposto, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para ciência, com
recomendação de restituição à COATC para prosseguimento da instrução.

[Vide assinatura eletrônica]

REJANE ANDRADE DE S. BARRETO
Chefe de Serviço

1
2

Redação dada pelo Ato do Presidente nº 24, de 2019.
Não foram considerados os cargos efetivos declarados em extinção.
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De acordo.
Ao Diretor da SEGP para conhecimento, com sugestão de envio à
COATC/SADCON.

[Vide assinatura eletrônica]

FERNANDO DALL’ONDER SEBBEN
Coordenador de Políticas de Pessoal
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Ofício nº 019/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Brasília, 08 de janeiro de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COATC
Assunto: Para visto da minuta de edital e manifestação às recomendações da COPELI.

Com a minuta de edital na modalidade de Pregão Eletrônico, acostada sob o nº
00100.180472/2019-27, sugere-se o encaminhamento do presente processo, referente à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação de redes telefônicas no conjunto arquitetônico do Senado Federal, durante o
período de 12 (doze) meses consecutivos, para a Secretaria de Patrimônio do Senado
Federal, para conferência em sua íntegra e verificação de adequação ao termo de referência
apresentado; sendo que deverão ser apresentadas as alterações que se façam necessárias.
Ressalta-se que, ao longo do edital, podem haver NOTAS com
questionamentos a serem respondidos/solucionados ou com alterações realizadas e pendentes
de ratificação/manifestação pelo órgão técnico, as quais se encontram destacadas ao longo da
minuta.
Informa-se, ainda, que, com o intuito de otimizar a tramitação deste processo,
no documento nº 00100.184064/2019-44, a Comissão Permanente de Licitação realizou
análise preliminar do edital e fez algumas recomendações, as quais o órgão técnico deve
analisar e responder àquelas de sua alçada, inclusive as que, porventura, citem o edital, já
que podem estar refletindo o conteúdo do Termo de Referência.
Convém assinalar que o processo foi encaminhado à SEGP para realizar a
correlação de cargos, e aquela Secretaria informou que “entende-se que não há coincidência
entre as atribuições dos empregados terceirizados e dos cargos efetivos”, conforme
informações prestadas no documento nº 00100.001878/2020-96.
Ademais, a fim de possibilitar a necessária atualização das disposições da
minuta de edital, solicitamos ao órgão técnico:
1) O envio, para o e-mail coatc@senado.leg.br, em formato .doc, da última
versão do Termo de Referência, com as alterações e inclusões em destaque
e as exclusões tachadas, a fim de facilitar a identificação das alterações
realizadas pelo órgão técnico; e
2) O preenchimento de tabela conforme modelo abaixo, a ser juntada no
expediente de encaminhamento do processo, apontando, resumidamente, as
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Ofício nº 019/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
alterações realizadas, os itens ajustados e a devida justificativa, se for o
caso.
NOTA nº /
Item do TR
Recomendação nº
alterado
(...)
(...)
(...)
(...)

Ajuste realizado
(...)
(...)

Justificativa, se for o
caso
(...)
(...)

Esclarece-se que o atendimento às solicitações acima tem por fito a célere e
correta instrução processual, evitando a necessidade de nova conferência da minuta de edital
por parte do órgão técnico, prevenindo o risco de o instrumento convocatório a ser
futuramente publicado na fase externa da licitação não estar em consonância com a última
versão do Termo de Referência, resultando em falhas ou delongas no procedimento – tais
como a entrega ou fornecimento de objeto em desconformidade com o pretendido,
republicação do edital para correção ou anulação da licitação.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Karina França Caxito
Chefe de Serviço
De acordo.
À SPATR, para a conferência e visto da minuta em tela nos termos propostos.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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TERMO DE REFERÊNCIA

“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação
e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos. ”
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. CATSER
Código CATSER: 19739
Descrição: Instalação / Manutenção - Rede Telefônica.
1.2. Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
1.3. Prazo Estipulado
A execução dos serviços contratados dar-se-á pelo prazo de 12 (doze)
meses consecutivos, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses.
1.4. Natureza do Serviço
Os serviços executados por essa contratação são de natureza continuada.
1.5. Contextualização e Justificativa
Para esse Termo de Referência, entende-se como Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal – CASF o Prédio Principal, os Anexos I e II,
os Blocos 1 a 21, as Residências Oficiais da SQS 309 e da QI 12 no Lago Sul, os
Escritórios Externos no Setor Comercial Sul e no Aeroporto de Brasília, o Centro
de Transmissão do Colorado e a Torre de TV de Brasília.
A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da
COOTELE, em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de
Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de Material de
Telecomunicações – SEALMAT, compõe-se de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede
interna chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE),
distribuídos por todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando
o DG principal às Concessionárias de Telecomunicações;
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- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas
Residências Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos
C/G com o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o
PABX das Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de
Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal –
QI 12 do Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do
Colorado, Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago
Sul, Anexo II – subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco
2 (Interlegis), Bloco 10 (Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco
19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade
variando de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da
COOTELE com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas
telefônicas, caixas telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das
ligações que entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para
efeitos de averiguações das contas telefônicas em nível local ou de
longa distância.
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O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta
e dois) aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo
distribuídos em: 470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e
noventa e dois) telefones analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones
digitais.
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal visa manter em operação toda infraestrutura e telefones relatados acima
em caráter permanente em suas dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a
sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente. Sem a mesma, não há como
manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como, nos casos de
defeitos e suas incidências, não há como repará-los em um prazo razoável para
não impactar nos trabalhos legislativos.
1.6. Dos Níveis de Serviço de Atendimento Estabelecidos
A Contratada deverá prestar os serviços definidos neste Termo de
Referência de acordo com o instrumento de medição de resultado (IMR) préestabelecidos, estando sujeita às penalidades e sanções pelo seu descumprimento.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

6

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A27EBD83003405E4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.007640/2020-74

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

2. OBJETIVO GERAL
Promover a contratação de uma empresa, no ramo de telecomunicações,
que preste serviços de instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos, prorrogáveis até sessenta meses, buscando atender com qualidade e
rapidez os serviços demandados pelos usuários ao Serviço de Rede Telefônica –
SERETE, ao Serviço de Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de
Material de Telecomunicações – SEALMAT da Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE do Senado Federal.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

7

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A27EBD83003405E4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.007640/2020-74

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

3. FREQUÊNCIA, PERIODICIDADE E INÍCIO DAS ATIVIDADES
A equipe técnica operará em caráter permanente nas dependências do
Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00,
ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em turnos de 6 horas. O
controle de presença dar-se-á por meio de relógio de pontos com coletor biométrico
e impressão de comprovantes de entrada e saída. O início da prestação dos serviços
dar-se-á no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS EM TELEFONIA

A

SEREM

EXECUTADOS

PELOS

As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa
Legislativa, bem como acompanhamento de obras voltadas às instalações
telefônicas nos seus diversos órgãos e gabinetes, de auxílio e de execução de novas
instalações de cabeamento, de linhas telefônicas e de ramais, pequenos reparos
em aparelhos analógicos, aparelhos digitais, aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão
de caixas e distribuidores telefônicos, operacionalização do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas), liberação e/ou controle de
estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em telefonia utilizados
nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do gerenciamento de
atestos das chamadas e de contas telefônicas.
4.1. Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções ou nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos
fac símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer
outra verificação necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;
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-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal.

4.2. Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas
internos da COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica
Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema
de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los,
atualizá-los e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e
dos telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac
símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas
telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas
disponível no setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística
de documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o
sistema de gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas
telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens
de Serviço referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor,
bem como de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado
pelo chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

4.3. Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções e nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac
símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;
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-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE,
CTP-APL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos
a serem executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao
reparo das linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de
conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto
Arquitetônico Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de
proteção de linhas, jumpers internos, cabos externos e seus pontos de
aterramento em todo o complexo predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch
cords de telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento
de cabos, excesso de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de
ruído e interferências nas comunicações nas tubulações existentes e dentro
da galeria técnica;
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-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das
ordens de serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços
que surgirão por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de
substituições de trabalhadores;
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5. QUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS EM TELEFONIA
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes
qualificações profissionais:
5.1. Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada.

5.2. Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet.
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5.3. Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica
•
•

•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em
eletrônica ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de
ensino conceituada, onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do
curso técnico em telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso
técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais
e as escolas técnicas, públicas ou privadas.
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6.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR
A Contratada deverá prestar os serviços definidos no presente edital de
acordo com os níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a ajustes
pelo descumprimento do instrumento de medição de resultado (IMR).
Indicadores de Desempenho
A Contratada deverá garantir o cumprimento dos indicadores de
desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados
dentro dos prazos estabelecidos neste IMR.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de
todas as atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte
fórmula:
Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço(%) = 100% −

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100%
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de
Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas
e fornecidas por meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS)
desenvolvido por essa Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais
dados serão extraídos no formato de planilha em Excel para sua averiguação e
cálculos do NS conforme fórmula acima.
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Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento
e Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio
de sua equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução
conforme tabela abaixo:
Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços

Item

Atividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atualização de cadastro
Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de
passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

29
30

Tempo
máximo de
execução
(hh:mm)
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00

Média
mensal de
incidência
9
1
12
6
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1

24:00

1

24:00

2
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A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de
ordens de serviço abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio
para execução de uma ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto
aplicado na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado
como ruim ou péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle
de Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o
serviço;
c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde,
para cada resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um
décimo negativo) na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme
fórmula abaixo:

DQA = 0,1xQR+ 0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para
efeito do cálculo do DQA.
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7. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Avaliação dos Serviços no Mês sem Contingência
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado,
conforme abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b. Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão
imputados diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no
item 7.3;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será
calculada mensalmente conforme fórmula do inciso II do item 5;
d. A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte
fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA) = 100 − ∑ PPNSi − DQA
i =1

onde:
•

PPNS i representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia

•

por desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;

•

DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.

II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa)
pontos, serão aplicadas à Contratada os ajustes indicados na Tabela 5 do item
7.4.
7.2. Avaliação dos Serviços no Mês com Contingência
Será considerado mês com contingência quando o fluxo normal de
serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior.
I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da
nota de avaliação (NA);
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II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo
da NA, apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
7.3. Critérios de Avaliação
O Senado acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço (NS)
descrito no inciso I do item 6. De acordo com seu valor, será aplicado as pontuações da
tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação

Item

01

Descrição

Nível de Serviço NS

Periodicidade
de Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos
por Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

7.4. Ajustes pelo Baixo Desempenho
No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme fórmula do
item 7.1, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicado ajustes à fatura apresentada pela
Contratada, conforme planilha a seguir:
Tabela 5 – Ajustes na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços

Item
01

Nota de Avaliação (NA)
NA ≥ 90

02

80,00 ≤ NA < 90,00

03

70,00 ≤ NA < 80,00

04

60,00 ≤ NA < 70,00

05

50,00 ≤ NA < 60,00

06

NA < 50,00

07

02 (duas) notificações
consecutivos.

em

Notificação/Glosa
Sem aplicação de ajustes à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via email, com confirmação do recebimento da
Contratada.
Ajuste de 3,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Ajuste de 6,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Ajuste de 10,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência
Ajuste de 15,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
meses Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês
de aplicação da segunda Notificação.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

20

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A27EBD83003405E4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.007640/2020-74

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

Item
08

Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês
meses consecutivos.
de aplicação da notificação.

O percentual máximo aceitável de ajuste mensal será de 10%, sendo que
acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes no item 18.
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8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS
Sempre que um serviço terminar de ser executado, a equipe do Serviço de
Apoio Administrativo e Controle de Qualidade – SEQUALI da Coordenação de
Telecomunicações enviará um e-mail para o(a) solicitante/recebedor(a) do serviço
com um link, onde haverá o número da ordem de serviço, que dará acesso ao
questionário na página COOTELE, na intranet do Senado Federal, perguntando
como o usuário avalia a qualidade do serviço executado, se ÓTIMO, BOM, RUIM
ou PÉSSIMO. Além disso, haverá um campo para observações que achar
pertinente.
As respostas de tais questionários serão utilizadas para composição do
DQA - Desconto por falta de qualidade no atendimento – caso os serviços forem
avaliados como RUIM ou PÉSSIMO e comporá a nota de avaliação mensal dos
serviços executados, como descrito no inciso II do item 6.
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9. PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
9.1. Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore,
Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore,
Tramontina, Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);

-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;
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-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

9.2. Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch,
Makita, Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque,
(referência: Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e
baterias recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo
120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três)
Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma
para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços,
que se responsabilizarão pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á
com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de
comunicação do fiscal, do gestor ou do colaborador ao preposto da empresa. A
substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia
em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede
Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua
substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as mesmas estiverem
deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor ao preposto da empresa.
A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que
a usou ou a perdeu, em ressarci-la.
9.3. Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução
do objeto dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
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DESCRIÇÃO:
Pincel de 3/4";
Estilete grande
Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

Qtd

Valor unit.

Valor total

23 un
23 un
23 un
23 un
1 un
3 un

R$ 2,70
R$ 9,59
R$ 12,46
R$ 38,36
R$ 391,99
R$ 699,00

R$ 62,10
R$ 220,57
R$ 286,58
R$ 882,28
R$ 391,99
R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un
2 un

R$ 49,76
R$ 55,17

R$ 49,76
R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF
nºs. 162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco)
anos, com excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente,
multímetro e ferro de solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor
detalhamento, seguem vida útil e taxa anual de depreciação para cada ferramenta
na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
NCM

Vida útil (anos)

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

9.4. Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades
diárias, esses funcionários são frequentemente requisitados a realizarem
atendimentos personalizados a Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes
serão compostos das seguintes peças:
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MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso
em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a
empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos
aos colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa
apresentação dos mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer
desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade
anual ou, por causa de sua má qualidade ou deterioração em serviço, quando
reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto da empresa.
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Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor
ou fiscal para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado
qualquer desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas
quando os mesmos estiverem deteriorados, por meio de comunicação do gestor
ou do fiscal ao preposto da empresa.
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10. JUSTIFICATIVAS SALARIAIS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE
CUSTO
O Conjunto Arquitetônico do Senado Federal - CASF é formado por mais
de cem gabinetes, setenta e três residências oficiais, inúmeros órgãos administrativos e
mais de 4.860 (quatro mil, oitocentos e sessenta) ramais e aparelhos telefônicos. Além
disso, tem uma rede complexa com tecnologias analógica, digital e VoIP (voz sobre IP),
com mais de 11.000 onze mil pares metálicos, 11 (onze) DG – distribuidores gerais e 400
(quatrocentas) caixas telefônicas.
Por se tratar de um dos Poderes da República, com sua responsabilidade
perante a União e aos contribuintes, o Senado Federal se preocupa com as partes sensíveis
inerentes à contratação de terceirização descritas abaixo:
• Manter sigilo telefônico de parlamentares e servidores do Senado
Federal;
• Guardar sigilo de informações adquiradas em gabinetes;
• Eficiência na execução dos serviços para não inviabilizar a
comunicação dos gabinetes aos Senadores ou às suas bases;
• Evitar rotatividade nos postos de trabalho, com perda de
trabalhadores para iniciativa privada e possível perda na eficiência
e no sigilo.
Deste modo, requer-se, da empresa especializada a ser contratada, a
qualificação dos Técnicos em Telefonia com:
• Experiência comprovada em carteira de trabalho ou por meio de
declaração de institutos ou escolas técnicas;
• Curso de instalador e reparador de linhas de assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básicos de eletrônica ou
curso básicos em eletrotécnica;
• Curso básico em NR-10.
Assim, para o desempenho de todas as funções do Técnio em Telefonia,
conforme qualificações acadêmica e profissional acima descritas, sugere-se o pisosalarial do Técnico em Telefonia Júnior em vigor de R$ 2.030,82 (dois mil e trinta
reais e oitenta e dois centavos), ou seja, o nível 46 do CCT SINTTEL/SINDIMEST
2019/2021 (vide ANEXO II, página 11/11 do CCT).
Além disso, os Técnicos em Telefonia III, dentre outras atribuições, serão
responsáveis por toda instalação, reparos e vistorias dentro da galeria técnica subterrânea
do Senado Federal. Os vários cabos telefônicos que passam dentro da galeria e que
interligam o distribuidor geral aos Anexo I, Anexo II, Gráfica, Blocos de Apoio e Prédio
Principal estão dispostos a uma distância de, aproximadamente, um metro na horizontal
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e na vertical dos cabos e dos capacitores de alta tensão e alta potência (13.800, 2.400 e
380 volts). Deste modo, no desenvolvimento de suas atividades, tais Técnicos estarão
expostos ao perigo, de modo intermitente e habitual, à proximidade do sistema de
alta tensão e alta potência - SAP.
Posto isso, de acordo com a orientação Jurisprudencial nº 347 da SDI1/TST in verbis:
“É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e
reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de
suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido
em contato com sistema elétrico de potência.”
e de acordo com o Anexo IV da Norma Regulamentadora n° 16 (NR-16) publicada na
Portaria Nº 1.078, de 16 de julho de 2014:
“1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:
b) que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme
estabelece a NR-10;”
Sendo assim, para adequação às normas NR-10 e NR-16, esses Técnicos
em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
Deste modo, em resumo, seguem na tabela abaixo o piso-salarial do
Técnico em Telefonia e a categoria que faz jus à periculosidade:
Tabela 9 – Resumo do salário base proposto.

CATEGORIA
Técnicos em Telefonia I
Técnicos em Telefonia II
Técnicos em Telefonia III

Nível CCT

Piso-salarial

46
46
46

R$ 2.030,82
R$ 2.030,82
R$ 2.030,82

Periculosidade NR-10
e NR-16
NÃO
NÃO
SIM (30%)
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11. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO MÍNIMO DE TRABALHADORES
PARA EQUIPE TÉCNICA
Para se levantar o quantitativo de Técnicos em Telefonia há que baseá-los
na quantidade de serviços a executar dentro do limite de tempo médio aceitável
para execução de uma ordem de serviço, ou seja, 2 (duas) horas (dado extraído da
tabela 2 – item 6).
Cumpre salientar que a equipe atual que executa a instalação e reparação
na rede telefônica por meio do CT 041/2018, já atendeu, nos últimos dois anos,
15.020 (quinze mil e vinte) ordens de serviços, uma média de 683 (seiscentas e
oitenta e três) ordens de serviço por mês, conforme detalhado na tabela 10 abaixo.
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos

2018
Quantidade OS
janeiro
579
fevereiro
818
março
638
abril
530
maio
609
junho
587
julho
363
agosto
1127
setembro
585
outubro
710
novembro
487
dezembro
266

2019
Quantidade OS
janeiro
721
fevereiro
1204
março
931
abril
808
maio
764
junho
813
julho
662
agosto
614
setembro
631
outubro
573
Total OS
15020
Média

683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal
acima, pois, em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores,
reformas de gabinetes, aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros,
a equipe não daria conta do excesso de serviços, prejudicando a qualidade e
eficiência e não atenderia ao instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado para execução das ordens de serviços. Deste modo, na tabela 11 que
segue, apresentam-se os meses com atividades atípicas ocorridas durante os dois
últimos anos.
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Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
Votação do orçamento de 2019
agosto
1127
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
fevereiro
1204
Reformas
e trocas de gabinetes de Senadores
março
931
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho
de reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada
por, pelo menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de
técnico executará 3 ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho
será de 6 (seis) horas diárias.
Daí, em um mês com 22 (vinte e dois) dias úteis, necessita-se:
é

=

%=
=

,

≈

=

Em outras palavras, uma equipe técnica mínima com 30 (trinta) Técnicos
em Telefonia será capaz de executar, pelo menos, 90% (noventa por cento) de
todos os serviços descritos na tabela 2 sem extrapolar seu prazo máximo, mesmo
em meses com atividades atípicas a esse Senado Federal. Ou seja, mesmo em
meses com excesso de atividades e serviços, uma equipe com trinta Técnicos em
Telefonia será suficiente para executar todas as ordens de serviço dentro do
instrumento de medição de resultado (IMR) que é de 90% (noventa por cento).
Assim, em resumo, a equipe mínima aceitável para os parâmetros de
eficiência e qualidade desse Termo de Referência terá que ser composta por:
Tabela 12 – Quantitativo mínimo da equipe técnica

Item
1
2
3

Quantidade
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
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12. JORNADA DE TRABALHO E FÉRIAS
Para uma maior abrangência ao atendimento aos órgãos da Casa, a equipe
técnica operará em caráter permanente nas dependências do Senado Federal, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente, distribuída ao longo
desse horário, em dois turnos de 6 (seis) horas. O controle de presença dar-se-á por
meio de relógio de pontos com coletor biométrico e impressão de comprovantes de
entrada e saída
Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais de
semana e feriados ou em sessões extraordinárias do Senado, fora dos dias e horários
normais de funcionamento do Senado Federal, a Contratada, quando solicitado pelo
fiscal ou gestor, se obriga a disponibilizar equipes com número de profissionais
suficiente para a execução dos serviços demandados. As horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas,
em dia escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o Senado Federal.
Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos
em turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Turno

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00

Ademais, conforme as quantidades de ordens de serviços da tabela 10, em
período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato com reposição de
funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair de
férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês
de janeiro, bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na
segunda quinzena do mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses
meses em questão, hão haverá substitutos ou feristas.
Como os Técnicos em Telefonia II desempenharão suas funções
internamente à COOTELE, cada um deles trabalhará 6h corridas ao longo da jornada
de trabalho de 08:00 às 20:00, conforme melhor disposição e desempenho das
funções do Serviço de Tarifação e o Serviço de Almoxarifado dessa Coordenação.
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13. CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO
BASE
Extraindo-se os dados dos itens 10, 11 e 12 acima, apresenta-se a tabela
abaixo com dados resumidos com a quantidade necessária de funcionários para
execução do objeto dessa contratação, suas respectivas categorias, jornadas de
trabalho e piso-salarial:
Tabela 14 – Quantidade, categoria, jornada de trabalho e salário base

Item
1
2
3

Qtd.
func.
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III

Jornada de
Pisotrabalho
salárial
30 horas semanais R$ 2.030,82
30 horas semanais R$ 2.030,82
30 horas semanais R$ 2.030,82

Periculosidade
NR 10 e NR16
Não
Não
Sim (30%)

Na presente contratação, não há previsão de feristas e nem de folguistas.
No entanto, os funcionários faltosos, independente do motivo, terão que ser substituídos
em até 1 (um) hora, após o preposto ser informado, com trabalhador com a mesma
qualificação técnica do item 5. A não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na
glosa de um dia do funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do
funcionário que se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de
hipótese alguma, a Contratada em atingir o instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18 deste Termo
de Referência.
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14. CAPACIDADE TÉCNICA
A empresa deverá apresentar as seguintes documentações comprovando
sua capacidade técnica para a execução dos serviços objeto da contratação:
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não inferior a 12
(doze) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes de telefonia, com
número de postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
a.1) Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, 15
(quinze) postos de trabalho;
a.2) Para a comprovação do lapso temporal mencionado na alínea “a”
(doze meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as contratações
correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes;
a.3) Para a comprovação do quantitativo menciona na alínea “a.1”, será
admitido o somatório de atestados;
a.4) A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
b) A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do
registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos
serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional(is), que
tenha(m) vínculo com a empresa licitante, de nível superior, com formação em
Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas nos artigos 8º e
9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II da Resolução do
CONFEA nº 1.010/2005.
b.1) A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em
que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
c) Termo de Vistoria, nos termos do ANEXO I, ou Declaração de Dispensa de
Vistoria, constando:
c.1) Realizou vistoria em todos os locais onde serão executados os serviços
objeto da licitação, inclusive na galeria técnica, para a qual será exigido
agendamento prévio junto à Coordenação de Telecomunicações, no Bloco 13 do
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Senado Federal, telefone 3303-5210, perante o servidor Charles Barbosa Oliveira,
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da licitação, nos horários de
08:30 às 12:00 e 14:00 às 17:00; ou
c.2) Não considera necessário realizar a vistoria, pois tem conhecimento
de todas as informações necessárias para cumprimento das obrigações do objeto
deste Termo de Referência.
d) Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
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15. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA CONTRATADA
São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Termo de
Referência ou decorrentes da natureza do ajuste:
-

Iniciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, a prestação dos serviços de instalação e reparação na rede telefônica,
objeto deste Termo de Referência, de acordo com as normas gerais de
manutenção atinentes à espécie e, ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e
normas técnicas dos fabricantes, ficando responsável por quaisquer prejuízos
causados aos equipamentos e instalações por falta de reparo adequada;

-

Manter durante e execução do contrato as condições que ensejaram sua
contratação;

-

Apresentar, no ato da assinatura do contrato, a Planilha de Preços,
devidamente preenchida de todas as categorias profissionais;

-

Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
sempre que houver alteração;

-

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do
contrato;

-

Efetuar o pagamento de eventuais serviços extraordinários, por empregado,
respeitados os limites fixados pela legislação e Convenção Coletiva da
categoria;

-

Designar formalmente preposto em Brasília para representá-la perante a
Administração durante todo o período de vigência do contrato, não podendo
este ser um dos empregados por meio deste contrato;

-

Fornecer, em até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato, os
uniformes, constantes no item 9.4, a todos colaboradores;

-

Fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte
adequado no deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
para execução dos serviços do objeto desse Termo de Referência, vedado o
desconto dos respectivos custos nos salários;
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-

Fornecer ao gestor e aos fiscais do contrato relação nominal, em meio digital,
dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal, com as
respectivas funções, endereços residenciais e horário de trabalho, indicando o
local em que exercem suas atividades, e comunicar toda e qualquer alteração
que venha a ocorrer;

-

Fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de
locomoção nos quantitativos que se fizerem necessários à execução dos
serviços;

-

Comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na
execução dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os dados
e circunstâncias julgados necessários ao relato e ao estabelecimento dos fatos;

-

Fornecer relógio de pontos, com coletor biométrico, que emite comprovantes
do horário de entrada e saída, em até 30 dias corridos após início da execução
do contrato;

-

Repor os funcionários faltosos em até 1 (uma) hora, após o preposto ser
informado, com trabalhador com a mesma qualificação técnica do item 5. A
não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na glosa de um dia do
funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário que
se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de hipótese
alguma, a Contratada em atingir o instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18
deste Termo de Referência;

-

Manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o empregado com conduta
julgada inconveniente e/ou desrespeitosa;

-

Dentro das dependências do Senado Federal, manter seus empregados
uniformizados e obrigar que os mesmos portem o crachá fornecido pela
Polícia do Senado na altura do peito;

-

Prestar os serviços objeto do contrato com a utilização de ferramental
adequado e por meio de empregados comprovadamente especializados e
treinados;

-

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
Senado, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Senado;
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-

Manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem
substituídos imediatamente, sendo que os equipamentos elétricos devem ser
dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

-

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade,
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Senado;

-

Responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de
sua propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao Senado
Federal qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou
quaisquer outros fatos que possam vir a ocorrer;

-

Responsabilizar-se por seus empregados, ficando o Senado Federal isento de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;

-

Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
instituído pela lei n.º 8.078, de 11 setembro de 1990;

-

Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer
vínculo empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e
exclusivamente pela Contratada e a ela vinculados;

-

Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por
acidente ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;

-

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem
causados por seus empregados ou preposto, inclusive por omissão destes, ao
Contratante ou a terceiros, nas dependências do Senado;

-

Em nenhuma hipótese poderá a Contratada veicular publicidade acerca do
serviço a que se refere o presente contrato.
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16. REGIME DE EXECUÇÃO PARA A CONTRATADA
A contratação será realizada sob a forma de execução indireta e pelo
regime de empreitada por preço global. O critério de seleção da proposta será o
de menor preço.
Todos os serviços serão executados sob a orientação e comando da
Contratada, cabendo ao fiscal ou ao gestor do contrato apenas fazer as
comunicações necessárias, por intermédio do preposto designados pela mesma.
Os equipamentos descritos no item 9, necessários à execução dos serviços,
serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o primeiro dia de
execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes definições:
-

Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de
funcionamento dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos
e/ou os decorrentes do uso normal.

-

Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e
defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos
equipamentos, e abrangerá os serviços de identificação de situações que
possam causar avarias ou indisponibilidades ao sistema de
telecomunicações.

Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento de
sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser
executados aos sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do
Senado Federal. Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas
trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por
meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre funcionário,
empresa e o Senado Federal.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico
do Senado Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento)
das ordens de serviços executadas na Tabela 10.
Os empregados da Contratada deverão obedecer aos seguintes padrões de
conduta:
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-

Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido
pela Polícia do Senado Federal na altura do peito;

-

Ser discreto(a) e cortês;

-

Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar
ou tiver acesso;

-

Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver
acesso;

-

Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;

-

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
observadas as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.

16.1. Justificativas ao critério de julgamento pelo menor preço global
O presente processo licitatório permitirá a contratação de empresa
especializada, que tenha Técnicos em Telefonia, para prestar serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal em conformidade aos critérios de qualidade e eficiência do instrumento
de medição de resultado (IMR) descrito no item 6. A separação feita nesse Termo
de Referência para os três tipos de Técnicos em Telefonia é apenas para delimitar
sua atuação em serviços que serão executados dentro dessa Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE e não significa, em hipótese alguma, três cargos
diferentes.
Deste modo, por se tratar de apenas um cargo, s.m.j., seu fracionamento
para adjudicação por itens e não por preço global prejudicaria o conjunto, uma vez
que possivelmente não se conseguiria várias empresas que comprovassem a
Capacidade Técnica solicitada no item 14. Além disso, s.m.j., como teria um item
com apenas 4 (quatro) e outro com apenas 6 (seis) Técnicos em Telefonia, haveria
perda na economia de escala, já que nesses casos, pelos custos administrativos às
empresas, não se obteriam descontos nos lances do pregão eletrônico na mesma
proporção que ocorreria com o conjunto de 30 (trinta) Técnicos em Telefonia.
Por fim, em reuniões, a Diretoria-Executiva de Gestão desse Senado
Federal tem orientado no sentido de diminuir o quantitativo excessivo de contratos
com objetos similares que há em determinadas Coordenções ou Secretarias, pois
isso tem prejudicado a eficiência e onerado os custos da gestão Pública.
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Assim, pelo descrito acima, sugere-se adotar nesse certame o critério de
julgamento pelo menor preço global e não por itens.
Quanto ao sistema de registro de preços – SRP, s.m.j., não há como utilizálo uma vez que esse certame se trata da contratação de uma empresa com equipe
técnica que operará em caráter permanente nas dependências do Complexo
Arquitetônico do Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira,
das 08h00 às 20h00, ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em
turnos de 6 horas, para execução dos serviços de instalação e reparação, de forma
corretiva e/ou preventiva, da rede telefônica.
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17. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Os serviços de reparações e/ou instalações de redes telefônicas serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas
e/ou Resoluções da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem
contempladas, dentre elas: NBR 13300, NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727,
NBR 13822, NBR 14565.
Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo ou o bom, conforme
o descrito no item 8 desse Termo de Referência, a empresa contratada deverá
executar os reparos e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas
no item 9 e, se preciso for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade,
eficiência e efetividade.
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18. GARANTIA CONTRATUAL
Como os contratos de prestação de serviços de instalação e reparação da
rede telefônica do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, historicamente,
não têm apresentado casos de inexecução e perdas contratuais e, além disso,
utilizando-se da razoabilidade e da discricionariedade que o art. 56 da Lei
8666/1993 permite, sugere-se para futura avença uma garantia de 2% (dois
porcento) sobre o valor global do contrato.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

45

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A27EBD83003405E4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.007640/2020-74

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

19. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Deverá o Contratante, representado pelos fiscais ou gestores, devidamente
nomeados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste
contrato, inclusive:
-

Caberá ao órgão financeiro do Senado Federal providenciar os depósitos em
garantia bloqueados para movimentação – DGBM para provisionamento de
valores para pagamento das férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias,
13° (décimo terceiro) salário, respectivos encargos previdenciários, multa
sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da contratada;

-

Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se torne necessária;

-

Exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada que, a seu
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;

-

Manter, junto à Contratada, criterioso registro dos acontecimentos, sendo
que este, caso ocorra, deverá ser feito em um processo apartado, autuado
no sistema SIGAD. Ao se encerrar o referido contrato, tal processo deverá
ser juntado ao último processo de pagamento;

-

Exigir e conferir todos os documentos previstos no edital da licitação que
habilitou a Contratada, como condição para a prorrogação deste contrato;

-

Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade
cometida pela Contratada;

-

Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos
públicos competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas
aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo
ao Erário e aos empregados da Contratada;

-

Liberar a garantia contratual, desde que não constatada qualquer
pendência, inclusive quanto ao recolhimento dos encargos sociais por
parte da Contratada;

-

Efetuar o pagamento conforme valores constantes na planilha de formação
de preço e o instrumento de medição de resultado (IMR) obtido, no prazo
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de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da nota fiscal com a
discriminação dos serviços, ficando condicionado à prévia atestação do
gestor e do fiscal e à apresentação da garantia prevista nessa especificação;
-

Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada, ou em caso
de descumprimento pela Contratada de obrigação contratual, suspender o
pagamento até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
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20. PENALIDADES
Deverão ser impostas à Contratada, pela inexecução total ou parcial deste
contrato ou pelo descumprimento das obrigações ou execução insatisfatória dos
serviços, omissão e outras faltas, as seguintes penalidades:
-

Advertência;

-

Multa;

-

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Senado e seus órgãos supervisionados por prazo de até 2
(dois) anos; e

-

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o
Senado os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

A advertência será aplicada à Contratada na primeira ocorrência das
infrações de Grau 1 definidos nos quadros a seguir.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato para
o início da execução, sem que haja ocorrido o seu início, será aplicada multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato e o mesmo poderá ser
rescindido, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no art. 87
da Lei 8.666/93.
Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a Contratada ficará sujeita a
multa, em percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor
contratual mensal vigente, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes do item 9.4, em até 15 dias úteis após assinatura
do contrato, por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por
dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que
ensejaram sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

49

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A27EBD83003405E4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.007640/2020-74

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

ITEM
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ITEM
24
25
26

GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de se gurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.
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Para os casos de inexecução de obrigação contratual ou legal, não previstos
nos parágrafos anteriores, o Senado Federal aplicará multa, a ser fixada entre os
Graus 1 e 4, em razão da gravidade apurada.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido o direito
de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela Contratada ou, se
insuficiente, da garantia prestada.
O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser
recolhido à conta do Senado Federal ou, em último caso, cobrado judicialmente.
O não cumprimento dos serviços, previstos nesse contrato, implicará
sobrestar o pagamento da parcela relativa ao período de apuração, até a sua devida
regularização, sem prejuízo das demais penalidades previstas.
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21. GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO
Sugere-se como gestor do contrato o Núcleo de Gestão de Contratos de
Terceirização – NGCOT.
Como fiscais, sugerem-se os servidores que estiverem em exercício na
chefia do:
- Serviço de Rede Telefônica – SERETE;
- Serviço de Tarifação – SETARIF; e
- Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações –
SEALMAT.
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22. TRATAMENTO DIFERENCIADO
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PARA

MICROEMPRESAS

OU

Para contratação dessa empresa especializada para prestação de serviços
de instalação e reparação na rede telefônica, não há óbice quanto à contratação de
microempresa- ME ou empresa de pequeno porte - EPP, previsto no inciso II do
Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a ME ou EPP cumpra os
requisitos do item 14, quanto à capacidade técnica.
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23. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
Como o objeto da presente contratação é de baixa complexidade, uma vez
que há vários possíveis fornecedores de mão-de-obra em instalações e reparações
em redes telefônicas, não há o que se falar em formação de consórcios para seu
fornecimento.
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24. ORÇAMENTO
Esse processo licitatório está no Plano de Contratações de 2020 conforme dados que
seguem.
Orçamento

Objeto a ser contratado

Órgão

Valor

20200174

Serviço de instalação e reparação e de redes
telefônicas

SPATR/COOTELE

R$ 2.028.260,09

Elaborado por:
(Assinado digitalmente)

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica – SERETE

Ciente:
(Assinado digitalmente)

Wilson Pereira De Carvalho Filho
Gestor – NGCOT

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Orlando Carneiro Silva
Coordenador de Telecomunicações – COOTELE

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Rômulo Fulgoni Branco
Diretor da Secretaria de Patrimônio – SPATR em Exercício
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ANEXO I
Modelo de Declaração de Vistoria do Local
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da
Licitação], que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da
Empresa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], para os fins da presente declaração, vistoriei todos os locais
onde serão executados os serviços objeto da licitação em consideração, ou não considero
necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do Edital da licitação são
suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena execução do
objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

56

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A27EBD83003405E4.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.007640/2020-74

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

ANEXO II
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria:
CCT SINTTEL/SINDIMEST 2019/2021
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Mediador - Extrato Convenção Coletiva
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000689/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE:
29/10/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
MR057023/2019
NÚMERO DO PROCESSO:
19964.106451/2019-16
DATA DO PROTOCOLO:
25/10/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF, CNPJ n. 00.721.209/0001-44, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a).
BRIGIDO ROLAND RAMOS e por seu Diretor, Sr(a). ANTONIO MARTINS NETO;
E
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF, CNPJ n. 00.120.069/0001-59, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GILNEI
MACHADO e por seu Vice-Presidente, Sr(a). GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR;
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2019 a 30 de abril de 2021 e a data -base da categoria em 01º
de maio.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) de trabalhadores em Telecomunicações, Telefonia Móvel, centros de atendimento, Call
centers, Transmissão de Dados, Correio Eletrônico e Suporte de Internet (Provedores), Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas,
Telemarketing, Projetos, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal e Operador es de Mesas Telefônicas,
Sistemas de Televisão por Assinatura e Serviços especiais de Telecomunicações, Programação e Operação de Sistemas de Televisão por Assinatura, a Cabo,
MMDS, Distribuição de Sinal Multiponto e Multicanal, DTH, denominados telemáticos, execução de serviços de instalação e manut enção de redes externas e
internas de TV por assinatura, das empresas de prestação de serviços de projetos técnicos de sistemas e redes de comunicações; manutenção
de
equipamentos e sistemas de telecomunicações, instalação de redes e eletrodutos para telecomunicações e seus equipamentos , com abrangência territorial em
DF.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE E TABELA SALARIAL

As EMPRESAS reajustarão a Tabela Salarial I anexa a CCT2018/2019, em 5,07% (cinco virgula zero sete por Cento) a partir de 1º
de maio de 2019. Também praticará os salários previstos nas Tabelas Salariais I e II anexos - (vigência durante o período de 01/05/19
à 30/04/20) desta Convenção Coletiva de trabalho (CCT), inclusive para os empregados admitidos após a data-base, desconsiderando
desse modo e com fim específico, a figura da proporcionalidade.
§ 1º - No caso de alteração da Legislação Salarial em condições mais favoráveis aos empregados, essa será adotada
automaticamente.
§ 2° - As partes ajustam de comum acordo que em nenhuma hipótese, haverá vinculação entre a numeração dos níveis salariais
vigentes para o período de 01 de maio de 2019 a 30 de abril de 2020 e aqueles praticados nas convenções ou acordos coletivos já
extintos anteriormente e/ou vigentes até 30 de abril de 2019, ficando vedada a sua utilização de forma parcial ou integral.
§ 3° - As partes ajustam de comum acordo que a presente cláusula não será aplicada às empresas que por ventura venham celebrar
acordo coletivo de trabalho diretamente com o sindicato laboral, prevalecendo o conteúdo total dos instrumentos de acordos coletivos
de trabalho cujas propostas sejam validadas de acordo com cada proposta aprovada em cada uma das assembleias laborais
realizadas dentro do período de vigência e dentro da área de atuação e base territorial do SINTTEL-DF.
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO SALARIAL

As EMPRESAS efetuarão o pagamento mensal, com adiantamento até o dia 20, de até 50% (cinquenta por cento) do salário
vigente e o restante até o dia 5 do mês subsequente.
§ 1º - O pagamento de que trata a presente cláusula será efetuado no dia útil imediatamente anterior, quando as datas acima
ocorrerem no sábado, domingo ou feriado.
§ 2º - Caso as EMPRESAS queiram efetuar o pagamento semanal, mesmo que temporariamente, deverá realizá-lo sempre na
sexta-feira, no final do expediente.
§ 3º - As EMPRESAS fornecerão mensalmente até o dia cinco de cada mês, a seus empregados envelope ou documento hábil
semelhante, inclusive via sistema eletrônico bancário, o demonstrativo do recibo de pagamento de salários caracterizando as
informações do salário mensal, horas extras, adicionais de qualquer natureza e demais remunerações, bem como os descontos
efetuados.
SALÁRIO PRODUÇÃO OU TAREFA
CLÁUSULA QUINTA - TRABALHO POR PRODUÇÃO E/OU TAREFA
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O trabalho por tarefa ou produção, constituindo-se em exceção ao trabalho normal (trabalho por hora, dia ou mês) deverá ser
ajustado por escrito entre as partes, com aval do SINTTEL-DF.
DESCONTOS SALARIAIS
CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

Os descontos para ressarcir danos provocados pelo empregado somente poderão ocorrer quando devidamente comprovada a
culpa ou dolo.
§ 1º - Os descontos supramencionados referem-se às responsabilidades do empregado com relação ao ferramental, equipamento e
material usado em serviço, desde que a Empresa possa comprovar a negligência ou dolo, má-fé ou imperícia por parte do empregado.
Idem no caso do ressarcimento por parte do empregado da franquia do seguro do veículo utilizado como instrumento de trabalho.
§ 2º - Nos casos de comprovada a culpa ou dolo do empregado, o desconto decorrente será efetuado em parcelas mensais não
superiores a 10% (dez por cento) da remuneração do empregado.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO
CLÁUSULA SÉTIMA - ADEQUAÇÃO DA TABELA SALARIAL I E DA TABELA SALARIAL II - ANEXOS

As EMPRESAS incluirão na Tabela Salarial - anexo I (A) e II (B) os cargos existentes em 01/05/2019 e mediante acordo com o
SINTTEL-DF, farão a inclusão daqueles que venham serem criados no período de vigência da presente CCT.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS

O trabalho extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal.
§ 1º - Os serviços realizados após a 44ª (quadragésima quarta) hora semanal terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor da hora normal, e os realizados em dias de descanso semanal remunerado e feriados terão acréscimo 100% (cem por cento)
sobre o valor da hora normal.
§ 2º - O serviço extraordinário será registrado no mesmo cartão de ponto que acolher o registro do horário normal.
§ 3º - Banco de horas: É válido para as horas extras realizadas aos sábados. O período de apuração será de 60 dias fora o mês
de competência.
Exemplo: a apuração do mês de maio será compensada entre 01 de junho e 31 de julho. A razão de compensação é de 1,5 horas
para cada 1 hora extra realizada.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)

Os empregados farão jus ao adicional por tempo de serviço de 1% (um por cento) por ano trabalhado, retroagindo o período, para
efeito de cálculo, à data de admissão na EMPRESA.
§ 1º - Para efeito desse benefício serão considerados os períodos anteriormente trabalhados na área de atuação do SINTTEL-DF
na mesma empresa, mesmo tendo ocorrido interrupções no contrato de trabalho.
§ 2º - Será também considerado o tempo entre empresas na área de atuação do SINTTEL-DF, desde que comprovado em
carteira, limitado a 5 (cinco) anos, não cumulativos, para empregados do quadro funcional ou que venham a ser admitidos.
§ 3º - Ficam mantidos os percentuais recebidos pelos Empregados a título de triênio, por se tratar de direito individual adquirido.
§ 4º - Não haverá pagamento cumulativo de anuênio e triênio. Prevalecerá o direito adquirido (triênio) enquanto ele beneficiar o
trabalhador.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

As EMPRESAS pagarão aos empregados que executem atividades em redes aéreas de telefonia, especialmente os ocupantes dos
cargos de Auxiliar de Redes Telefônicas, Auxiliar de Fibra Óptica, Auxiliar Técnico em Telecomunicações (exceto os que atuam na
área de comunicação de dados), Oficial de Redes Telefônicas, Instalador e Reparador de Linhas de Assinantes, Emendador de Cabos
Telefônicos, Técnicos em telecomunicação, (exceto quem atua na área de comunicação de dados e ADSL) e Encarregados de
Redes Telefônicas, o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) aplicados sobre o salário nominal de cada
trabalhador ocupante dos cargos acima descritos.
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§ Único - No caso de faltas não justificadas, os percentuais fixados para o adicional de periculosidade serão aplicados e calculados
de forma proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados no decorrer do respectivo mês em que houver a prestação laboral.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR)

As partes ajustam que a Participação nos Lucros e Resultados (PPR), será objeto de Acordo Coletivo de Trabalho especifico, firmado
diretamente entre a empresa e o sindicato.
§ 1° - No referido instrumento, constará o valor potencial, a data de quitação, os indicadores individuais e coletivos, os critérios e o
plano de metas para aplicação e avaliação.
§ 2° - A quitação se dará após apuração de metas e indicadores.
§ 4° - Para estes pagamentos, caberá a quitação proporcional ao tempo de manutenção do contrato de trabalho.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A partir de a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão o tíquete Refeição/Alimentação no valor unitário de R$ 21,81
(Vinte e um reais e oitenta e um centavos), conforme previsão no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo que as
EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês.
§ 1º - Para os Empregados com regime de trabalho semanal correspondente a 6 (seis) dias, serão fornecidos mensalmente 26 (vinte
e seis) tíquetes Refeição/Alimentação. Para os empregados com regime de trabalho semanal de 5 (cinco) dias, serão fornecidos 22
(vinte dois) tíquetes.
§ 2º - Para os empregados que trabalharem mais de 2 (duas) horas além de sua jornada normal, as Empresas fornecerão 1 (um)
tíquete para alimentação no período extraordinário.
§ 3º - O Tíquete-Refeição/Alimentação, de natureza não salarial, será utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de
alimentos em restaurantes, lanchonetes e similares, de acordo com a legislação vigente e relativa ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
§ 4º - Serão fornecidos tíquetes para quem estiver em licença gestante (integralmente conforme lei) e durante as licenças médicas
e afastamento do INSS por um período de até 90 (noventa) dias.
§ 5º - Não serão descontados tíquetes quando do pagamento de diárias de viagem.
§ 6º - O trabalhador terá no seu período de férias o fornecimento de tíquete integral.
§ 7º - A participação do empregado será de 12% (doze por cento).

AUXÍLIO TRANSPORTE
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO-TRANSPORTE

As EMPRESAS fornecerão transporte gratuito para os seus empregados entre o local de sua residência e do trabalho e vice- versa,
mediante o fornecimento do sistema de vale transporte coletivo.
§ Único - Fica proibido o transporte de empregados em caminhões nas linhas que tiverem transporte regular de ônibus, exceção feita
ao transporte em serviço e em veículos aprovados pela legislação do DETRAN-DF.
AUXÍLIO SAÚDE
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA

As EMPRESAS manterão o Plano de Saúde, para seus empregados e dependentes com adesão facultativa e por escrito do
empregado, mediante coparticipação dos empregados nos seguintes termos:
a) Empregados com salário até o nível 47 da Tabela I, participarão com 30% (trinta por cento) da mensalidade para o titular, 50%
(cinquenta por cento) para o primeiro dependente e 50% (cinquenta por cento) para o segundo dependente;
b) Empregados com salário acima do nível 47 da Tabela I, participarão com 60% (sessenta por cento) da mensalidade para o titular,
60% (sessenta por cento) para o primeiro dependente e 60% (sessenta por cento) para o 2º dependente.
§ 1º – Considerando o custo da coparticipação, as partes ajustam que os empregados arcarão com o percentual de 80% (oitenta por
cento) aplicados diretamente sobre os valores apurados como coparticipação, com uma limitação de até R$ 115,89 (cento e quinze
reais e oitenta e nove centavos) mês.
§ 2º - O valor da mensalidade para o custeio do plano odontológico será de R$ 10,71 (Dez reais e setenta e um centavos) para cada
usuário inscrito.
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§ 3º – Os casos especiais serão objetos de estudo e analise por parte das EMPRESAS para um possível parcelamento.
SEGURO DE VIDA
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

As EMPRESAS contratarão, para todos os seus empregados, apólice de Seguro de Vida em Grupo.
§ 1º - As EMPRESAS arcarão integralmente com o pagamento do prêmio de seguro de vida em grupo para seus empregados no
valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais).
§ 2º - A referida apólice deverá garantir a cobertura de auxílio funeral, de no mínimo R$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta
reais), em caso de falecimento do empregado, cônjuge, filho menor.
OUTROS AUXÍLIOS
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESTA BÁSICA E CAFÉ DA MANHÃ CESTA BÁSICA

CESTA BÁSICA, a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão, a título de cesta básica, 6 (seis) TíquetesAlimentação no valor unitário de R$ 21,81 (Vinte e um reais e oitenta e um centavos) conforme previsão no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo que as EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês e para todos os
níveis das Tabelas Salariais.
CAFÉ DA MANHÃ, a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão mensalmente a, 03 (três) tíquetes alimentação no
valor unitário de R$ 21,82 (vinte e um reais e oitenta e dois centavos) conforme previsão no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, sendo que as EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês e para todos os níveis das
Tabelas Salariais.
§ 1º – Os créditos desse fornecimento poderão ser depositados na mesma data e conjuntamente com o benefício Auxilio
Alimentação.
§ 2º - A participação do empregado será de 12% (doze por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONDUTOR AUTORIZADO

Ao empregado que utiliza veículo de propriedade das EMPRESAS como instrumento de trabalho, será pago um “Adicional de
Condutor Autorizado”, conforme especificado na Tabela abaixo:
TIPO DE VEÍCULO

MOTOCICLETA
VEICULOS LEVES (automóvel, utilitários e
similares).
CAMINHÕES

Valores em 1º de maio de
2019
MENSAL
DÍARIO
R$ 168,96
R$ 5,63
R$ 253,24
R$ 8,44
R$ 360,75

R$ 12,03

§ 1º - Ao empregado que utilizar o veículo em caráter permanente ou aquele que dirija todos os dias úteis do mês serão pagas 30
(trinta) diárias.
§ 2º - Somente poderá dirigir veículo das EMPRESAS os empregados formalmente designados e habilitados para tal.
§ 3º - As EMPRESAS remunerarão os dias parados dos veículos envolvidos em acidentes, desde que o total dos dias parados
não ultrapasse 04 (quatro) dias por mês e desde que devidamente comprovados perante a direção da empresa.
§ 4º - As EMPRESAS remunerarão o dia parado do veículo cujo condutor esteja de atestado médico, desde que seja 01 (um) dia
no máximo por mês.
§ 5º - Nenhum valor a título de adicional de condutor autorizado será pago aos profissionais enquadrados como motoristas e/ou
empregados que tenha carros locados a Empresa.
§ 6º - Caso as EMPRESAS optem por pagar o Adicional de Condutor Autorizado aos empregados com veículos locados,
deduzirá esse montante do valor da locação do veículo.
§ 7º - Em caso de afastamento por doença e havendo interesse por parte do trabalhador em manter o veículo a disposição das
EMPRESAS, estas pagarão a locação do mesmo por até no máximo 30 dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIAGENS A SERVIÇO

As EMPRESAS custearão as despesas de locomoção, estadia, alimentação e lavagem de roupas dos seus empregados em
viagens a serviço.
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§ 1º - Ao empregado transferido temporariamente de sua localidade de trabalho, além do custeio do deslocamento, será pago
mensalmente um adicional de acordo com a legislação vigente.
§ 2º - Aos empregados que prestarem serviços fora de sua localidade residencial será assegurada uma passagem rodoviária de ida
e uma de volta à sua residência a cada 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL

As EMPRESAS concederão uma cesta básica por mês, correspondente a 4 (quatro) tíquetes refeição de R$ 21,81 (Vinte e um reais
e oitenta e um centavos) cada, aquele empregado que tiver filho excepcional, que viva devidamente sob sua guarda e dependência.
§ Único – Entende-se como excepcional aquele que não apresentar condições mínimas de independência e autocuidado, comprovado
por atestado idôneo, expedido por profissional especializado e sujeito a averiguação por parte das empresas.
EMPRÉSTIMOS
CLÁUSULA VIGÉSIMA - EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO

As EMPRESAS manterão os convênios já assinados com as instituições bancárias para a continuação do empréstimo consignado em
folha de pagamento.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS

As EMPRESAS, quando da contratação de empregados que vinham exercendo suas funções na área de atuação do SINTTEL-DF e
com a devida comprovação em carteira de trabalho, comprometem-se a admiti-lo no mesmo nível salarial (Tabelas Salariais I e II –
anexo à presente Convenção Coletiva de Trabalho a que pertencia na empresa anterior, desde que tenha no mínimo 01 (um) ano
naquele nível.
§ 1º – Devidamente comprovada à condição econômica da empresa contratante, bem como a do empregado, ficam as partes
autorizadas a negociarem quanto à manutenção ou não do nível a que pertencia na empresa anterior.
§ 2º – Em hipótese alguma as EMPRESAS poderão contratar empregados em nível inferior ao mínimo estabelecido nas Tabelas
Salariais I e II – anexos do presente acordo.
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

As EMPRESAS deverão submeter ao SINTTEL-DF a rescisão de contrato de trabalho de empregados com tempo igual ou superior
a 6 (seis) meses de contrato de trabalho.
§ 1º – As homologações do processo rescisório só terá a assistência sindical prevista na legislação mediante apresentação do extrato
atualizado do FGTS, comprovante de pagamento de GRFC e lista dos favorecidos, carta de preposto, CTPS devidamente atualizada,
5 vias do TRCT, impressa em verso e anverso (conforme modelo do anexo I da Portaria n° 1.621/2010 do MTE, corretamente
preenchida); aviso prévio, ASO - Atestado Médico Admissional e Demissional e exames complementares, comprovante bancário de
pagamento das verbas rescisórias, chave de identificação, extrato para fins rescisórios da conta vinculada do empregado no FGTS,
devidamente atualizado ou extrato analítico de FGTS e guias de recolhimento das competências indicadas como não localizadas
na conta vinculada, guia de recolhimento rescisório de FGTS e da contribuição social – GRRF e comprovante de pagamento,
comunicado de dispensa – CD e requerimento do seguro desemprego, demonstrativo de remuneração variável com o cálculo das
médias constantes do TRCT, relação de salário e contribuição INSS, formulário PPP e outros documentos necessários para dirimir
dúvidas referentes ao processo rescisório, devendo ser observado os prazos legais.
§ 2° - O prazo para submeter às rescisões contratuais à homologação, deverá ser agendado no sindicato, no máximo de 30 dias
contados do final do aviso prévio, sob pena de multa prevista no § 8º do Art. 477 da CLT.
§ 3°- As EMPRESAS comunicarão por escrito, ao empregado, o dia, hora e local para efetuar a homologação da rescisão. Cumprida
essa formalidade, o empregador ficará isento de penalidades previstas na Lei nº 7.855/89, caso o empregado não compareça no
horário determinado, ficando o SINTTEL-DF com incumbência de fornecer uma declaração comprobatória da sua ausência.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO
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As EMPRESAS fornecerão “crachá” aos empregados, para fins de identificação no local de trabalho, sendo obrigatório o seu uso
durante o horário de trabalho.

ESTABILIDADE MÃE
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE

As EMPRESAS assegurarão a garantia de emprego ou remuneração à empregada parturiente, pelo período de 90 (noventa) dias
após o término da garantia prevista no ADCT – Art. 10º - II – b, da Constituição Federal.
§ 1º - A prova de encontrar-se a empregada em estado de gravidez poderá ser feita mediante atestado médico pelo SUS ou por
instituição oficial, ficando, de qualquer forma, a empregada obrigada a entregar o atestado médico até a data do afastamento previsto
no Art. 392 da CLT.
§ 2º - Permanece assegurado o direito à licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias.
ESTABILIDADE APOSENTADORIA
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - APOSENTADORIA

As EMPRESAS concederão um auxílio aposentadoria ao empregado que aposentar, equivalente a quatro salários mínimos,
desde que conte com, no mínimo, um ano de serviço na empresa.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As EMPRESAS manterão nos locais de trabalho instalações sanitárias, chuveiros e vestiários, com separação por sexo, em
perfeitas condições de higiene.
§ Único – As EMPRESAS fornecerão garrafa térmica de 05 (cinco) litros para equipes que fazem serviços de campo, com o objetivo
de se abastecerem de água potável. Para os empregados que trabalham nas centrais telefônicas serão instalados bebedouros.
OUTRAS NORMAS DE PESSOAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ANOTAÇÕES NA CTPS

Ficam as EMPRESAS obrigadas a constar na CTPS e contracheque o cargo e o nível salarial de todos os seus empregados.
§ Único - Na hipótese de o empregado desempenhar a função de “Encarregado”, as EMPRESAS deverão fazer a devida
anotação na CTPS, separando o cargo da função.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RECIBO DE DOCUMENTOS

Ficam as EMPRESAS obrigadas a fornecer recibos dos documentos entregues por seus empregados, para quaisquer finalidades,
discriminando os documentos recebidos e as datas de recebimento e de devolução.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho dos empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva de trabalho (CCT) é de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, salvo daqueles empregados ocupantes de cargos cuja jornada legal de trabalho é de 36 (trinta e seis) horas semanais.
§ 1° – Qualquer alteração do regime de trabalho para 36 (trinta e seis) horas semanais não implicará em redução salarial.
§ 2° – As partes ajustam à implantação da jornada de trabalho tipificada como 12 x 36 (doze por trinta e seis) para atividades de
natureza especifica, devendo tal situação ser objeto de contrato individual de trabalho firmado pelo empregado e pela empresa.
§ 3° - Para atender as necessidades de seus serviços, fica ajustado que as EMPRESAS poderão adotar outras formas de registro de
ponto alternativo em conformidade com o disposto na Portaria n° 373 de 25/02/2011 do M.T.E que dispõe sobre a possibilidade de
adoção pelos empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho.
INTERVALOS PARA DESCANSO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - INTERVALO DE ALMOÇO
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Os empregados ficarão dispensados de registrar nos cartões de ponto ou controles equivalentes, o intervalo destinado à
alimentação e descanso, desde que as EMPRESAS assegurem o repouso no intervalo mencionado.
§ Único - Assegurado o repouso, o empregado não poderá reivindicar, sob nenhuma hipótese, remuneração de serviços
extraordinários neste intervalo.
FALTAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, nos seguintes casos:
a) 05 (cinco) dias consecutivos em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, considerando-se esse benefício
como licença paternidade nos termos do parágrafo Único do Art. 10 do ADCT da Constituição Federal;
b) 03 (três) dias consecutivos em caso de falecimento de pessoa que comprovadamente viva sob sua dependência econômica;
c) 05 (cinco) dias consecutivos em virtude de casamento;
d) 01 (um) dia para o recebimento de sua parcela do PIS, caso a EMPRESA não tenha celebrado convênio com a finalidade de
efetuar ela mesma o pagamento;
e) Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exames vestibulares obrigatórios para ingresso em
estabelecimentos de ensino superior reconhecidos, inclusive ENEM cuja assiduidade seja atestada na forma da lei.
§ Único - O direito de ausência justificada conta a partir do dia do evento. Caso ocorra após o expediente, conta-se a partir do dia
seguinte ao evento.
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - TURNO DE REVEZAMENTO OU PLANTÃO

Em todas as atividades sujeitas ao turno de revezamento ou plantão, deverão ser elaboradas escalas de trabalho que assegurem
pelo menos 1 (um) fim de semana livre por mês, permitida a troca entre empregados lotados na mesma unidade de trabalho.

FÉRIAS E LICENÇAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS

A data do início do gozo de férias será comunicada pelas empresas aos empregados, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, com pagamento da remuneração das mesmas até 02 (dois) dias antes do início do gozo das referidas férias.
§ 1º - A data do início do gozo das férias só poderá ser marcada para dia útil.
§ 2º – Havendo o interesse e de comum acordo entre as partes, quando dentro do período aquisitivo não houver faltas excedentes
que implique em redução do período de descanso, o gozo de férias poderá se dar de forma fracionada em até 3 (três) períodos, sendo
que um deles deverá ser de 15 (quinze) dias o os demais serão de 8 (oito) dias e 7 (sete) dias respectivamente.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI E EPC)

As EMPRESAS fornecerão sem ônus para os seus empregados os equipamentos de proteção individual e coletiva.
§ Único - Os equipamentos de proteção (EPI e EPC) deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do
Trabalho.
UNIFORME
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - UNIFORMES

As EMPRESAS fornecerão aos seus empregados o uniforme para uso obrigatório no local de trabalho, composto de 2 (duas)
calças, 2 (duas) camisas ou camisetas, por semestre, gratuitamente.
§ Único – O uniforme será de uso obrigatório no local de trabalho.
CIPA – COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS AOS CIPEIROS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - COMISSÃO INTERNA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

As EMPRESAS informarão com antecedência de 30 (trinta) dias a data, o local e o horário da eleição dos Membros da Comissão
Interna para Prevenção de Acidentes – CIPA, permitindo a presença de Representante do SINTTEL-DF.
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§ 1º - Será constituída uma CIPA nos locais de trabalho onde se encontrem mais de 50 (cinquenta) empregados.
§ 2º - É obrigatória a participação nas eleições da CIPA de empregados que executem serviços na área de rede externa.
(Emendador, Instalador e Reparador, Oficial de Redes telefônicas, etc.).
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ATESTADO MÉDICO

Todo e qualquer atestado médico somente será aceito após ser reavaliado pelo médico da EMPRESA ou por médico da clínica
conveniada com a EMPRESA, salvo os fornecidos pela rede pública de saúde.
§ 1º - O atestado médico garantirá o pagamento do salário referente ao período em que o empregado deixou de trabalhar e
deverá ser entregue no RH ou SESMT das EMPRESAS em até 48 horas após a data de sua emissão.
§ 2º– Caso o empregado se encontre impossibilitado de entregar pessoalmente o atestado, poderá envia-lo através de um
portador, ou meio eletrônico com comprovação do original posteriormente.
OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ACIDENTE DE TRABALHO

Ocorrido acidente de trabalho com morte, a EMPRESA deverá constituir uma Comissão para Apuração da Causa do Acidente – CAPA,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência, que se reunirá no local da obra onde ocorreu o acidente e será composta
pelo Responsável Técnico da Obra, pelo responsável do Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho da EMPRESA,
pelo Representante da Delegacia Regional do Trabalho e pelo Representante do SINTTEL-DF.
§ 1º - Os acidentes de trabalho com morte ou que ocasionem afastamento do trabalho deverão ser comunicados ao SINTTEL-DF,
mediante encaminhamento da cópia da Comunicação de Acidentes de Trabalho – CAT, no mesmo prazo determinado para entrega
na DRT.
§ 2º - Em caso de acidente, a EMPRESA comunicará imediatamente à família do acidentado quando o mesmo for levado do local
do acidente para o hospital, fornecendo o nome e o endereço do hospital onde se encontra o empregado.
§ 3º - Caso o acidentado não fique hospitalizado, a EMPRESA fornecer-lhe-á condução até a sua residência.

RELAÇÕES SINDICAIS
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS)
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIVULGAÇÃO DE BOLETINS DO SINTTEL-DF

As EMPRESAS permitirão a fixação e distribuição de Boletins e avisos do SINTTEL-DF nos locais de trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DIVULGAÇÃO DA CCT

Entre os deveres das partes acordadas fica expressamente ajustado o de afixar uma cópia da presente Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) em todos os locais de trânsito obrigatório dos empregados, nos locais de trabalho.
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DAS EMPRESAS

As EMPRESAS permitirão o acesso de pessoas credenciadas pelo SINTTEL-DF, em seus escritórios ou locais de trabalho, para
procederem à sindicalização dos trabalhadores interessados.
REPRESENTANTE SINDICAL
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - REPRESENTANTES SINDICAIS

Ficam asseguradas aos empregados eleitos para exercer função de Representante Sindical, as prerrogativas do Art. 543 da CLT e
seus parágrafos, vigente a partir da notificação feita pelo representante legal do SINTTEL-DF. A estabilidade dos mesmos será
automaticamente extinta nos casos de encerramento das atividades da EMPRESA no âmbito da base territorial do SINTTEL-DF, salvo
nos casos em que os empregados de uma das Empresas, ou parte deles, sejam absorvidos por outra Empresa também filiada ao
SINDIMEST-DF.
§ 1º - Os Representantes Sindicais serão eleitos na proporção de 01 (um) para cada 100 (cem) empregados, garantindo-se um
mínimo de 02 (dois) e limitados a 07 (sete) titulares e 07 (sete) suplentes.
§ 2º - As condições de trabalho, as condições contratuais, inclusive aluguel de veículo, bem como o local de trabalho dos
representantes sindicais, não poderão ser alterados durante a vigência de seus mandatos, salvo por acordo entre as partes, com o
aval do SINTTEL-DF.
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LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SINDICAIS

Ao empregado eleito como REPRESENTANTE SINDICAL e indicado pelo SINTTEL-DF para participar de Cursos, Palestras,
Simpósios, Plenárias, Seminários e Congressos é garantida a sua remuneração integral pelas EMPRESAS, desde que não ultrapasse
15 (quinze) dias por ano e 400 horas/ano, independentemente do número de empregados.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE SINDICAL

As EMPRESAS se comprometem a descontar em folha de pagamento, mediante autorização assinada pelo empregado, as
mensalidades dos sócios da entidade, no valor de 1% (um por cento) do salário bruto de cada empregado,inclusive do 13º Salário,
obrigando-se, no prazo de 10 (dez) dias a recolhê-las à conta corrente nº 221.073-8, agência 3599-8, Banco do Brasil,
214 Norte
ou na tesouraria do sindicato.
§1º - Para efeito de comprovação de que os descontos foram feitos corretamente, as empresas deverão remeter, mensalmente, ao
SINTTEL/DF, até ao 15º dia do mês subsequente ao desconto, uma relação de todos os empregados atingidos pelo desconto e o
valor de sua contribuição individual.
§ 2º – Os empregados contrários à sindicalização estabelecida no caput poderão a qualquer tempo se manifestar por escrito ao
SINTTEL-DF solicitando seu desligamento do quadro de associados da entidade sindical, devendo este prestar as devidas
comunicações à empresa.
§ 3º – O Sinttel-DF fica autorizado a mover ação judicial pertinente contra a empresa que não recolher ou repassar a mensalidade
sindical.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Conforme decidido pela soberana Assembleia Geral do SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE
REDES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINDIMEST-DF, as empresas
representadas pelo mesmo, associadas ou não, deverão recolher contribuição assistencial para a entidade patronal o valor de R$
30,00 (trinta reais) por empregado existente em folha de pagamento do mês de MAIO/19, comprovado por meio de EXTRATO DO
CAGED, RE-FGTS e ou outro documento válido para uma comprovação e vinculo de emprego, através de depósito em conta corrente
bancária observando as seguintes informações:
Banco 104, Caixa Econômica Federal – Agencia: 2407 – Conta Corrente nº 30382-0 Op. 003 - Sindicato das Indústrias De
Instalação, Manutenção de Redes, Equipamentos, Sistemas de Telecomunicações do DF.
§ 1º – O prazo para o pagamento será até o dia 30 de setembro de 2019 e caso o recolhimento seja feito em desacordo com o previsto
no caput da presente cláusula a empresa arcará com a multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o total da contribuição, ficando
inadimplente com o Sindicato Patronal até a regularização da obrigação convencional.
§ 2º – Em caso de um não recolhimento da Contribuição Assistencial Patronal prevista no Caput da presente cláusula, poderá o
SINDIMEST-DF recorrer à via judicial, para o cumprimento do inteiro teor da mesma.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - NEGOCIAÇÕES PERIÓDICAS

Fica assegurado, o direito das partes à negociação e acordo de qualquer reivindicação que não conste deste instrumento.
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MULTAS

Aos infratores dos dispositivos desta Convenção Coletiva de Trabalho serão aplicadas as seguintes multas:
a) 2% (dois por cento) do valor do salário do empregado se houver descumprimento do prazo estipulado para submeter às rescisões
contratuais à homologação, e no caso de reincidência a multa será dobrada, sem prejuízo das penalidades previstas no
§ 8º do Art. 477 da CLT;
b) 2% (dois por cento) ao ano sobre os anuênios não pagos, acrescidos de juros legais e da atualização monetária;
c) 1% (um por cento) do valor de um salário mínimo por empregado na infringência das demais cláusulas.
§ 1º - Os valores das multas aplicadas à empresa, de acordo com a presente cláusula, reverterão em favor do empregado, salvo
aqueles casos em que a infração não atingir diretamente o empregado, quando, então reverterá em favor do SINTTEL-DF.
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§ 2º - As EMPRESAS terão prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a não conformidade identificada e caso não apresente a
comprovação da regularização da penalidade, terá 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento de qualquer multa por infração de norma
desse Convenção Coletiva de Trabalho, sob pena de pagamento em dobro.
§ 3º - Caso as EMPRESAS não cumpram o disposto no Art. 545 da CLT a mesma será responsável pelos valores devidos, sem ônus
para os empregados, e ainda sem prejuízo da sanção prevista no parágrafo único do referido artigo.
OUTRAS DISPOSIÇÕES
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - PARCELAS NÃO SALARIAIS

As partes pactuam que a parcela paga pelas EMPRESAS para a manutenção do plano de saúde a favor de seus emprega dos e
dependentes, dos valores pagos a título de habitação, do fornecimento de telefone celular, notebook, bip ou pager, do fornecimento
de combustível para uso em veículos a serviço da EMPRESAS, do fornecimento do vale-alimentação bem como o veículo cedido pela
EMPRESA ou alugado diretamente do empregado ou de terceiros para realização de suas atividades, não são considerados prestação
in natura, para os efeitos do artigo 458 da CLT, não se incorporando, para qualquer fim, aos salários daqueles mesmos empregados,
nos termos do Inciso I da Súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - PERÍODO DE VIGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vigorará por 02 (dois) anos, pelo período compreendido entre 1º de maio de 2019
e 30 de abril de 2021, exceto as cláusulas econômicas que vigorarão somente por 01(um) ano.
§ único – As normas entabuladas nesta Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), terão efeito retroativo ao dia 1º de maio de 2019,
independentemente da efetiva data de assinatura do presente termo.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - JUÍZO COMPETENTE

As controvérsias resultantes da aplicação das normas desta Convenção Coletiva de Trabalho serão dirimidas pela Justiça do Trabalho
do Distrito Federal, 10ª Região.

BRIGIDO ROLAND RAMOS
PRESIDENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF

ANTONIO MARTINS NETO
DIRETOR
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF

GILNEI MACHADO
PRESIDENTE
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF

GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR
VICE-PRESIDENTE
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF

ANEXOS
ANEXO I - TABELA I
TABELA I – SINDIMEST – DF
FAIXA SALARIAL POR CARGO- TABELA VIGENTE DE 01/05/2019 à 30/04/2020
NÍVEL
SALARIO (R$)
CARGO
INICIAL FINAL INICIAL
FINAL
1/2 OFICIAL, AJUDANTE GERAL, AUXILIAR DE REDES TELEFÔNICAS, AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AUXILIAR
1
35
1.047,88
1.652,61
DE REDES DE FIBRA OPTICA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SERVENTE DE OBRAS,
COPEIRA, PORTEIRO
REPARADOR DE TUP
3
46
1.047,88
2.030,82
DESPACHANTE, ATENDENTE DE TELECOMUNICAÇÕES, ENCARREGADO DE
ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, INSTALADOR E REPARADOR DE REDES
TELEFÔNICAS, MECÂNICO, MONTADOR, MOTORISTA OPERADOR DE
12
68
1.104,03
3.013,02
RETROESCAVADEIRA, PEDREIRO, PINTOR DE VEÍCULOS, RECEPCIONISTA,
SERRALHEIRO
INSTALADOR E REPARADOR DE TUP
14
66
1.144,59
2.916,43
AUXILIAR DE PESSOAL, CONTROLADOR DE FROTA, AUXILIAR TÉCNICO DE
TELECOMUNICAÇÕES, LIGADOR DE LINHAS TELEFÔNICAS (DG), EMENDADOR,
20
83
1.301,45
4.044,03
DESENHISTA, SECRETARIA, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TELEFONISTA
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AGENTE DE SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES (MULTI SKIL TUP, LA, ADSL, DADOS
(REDE METÁLICA E FIBRA ÓPTICA) e TV VIA SATÉLITE.
INSTALADOR TÉCNICO EM REDES (METÁLICA e FIBRA ÓTICA), AUXILIAR TÉCNICO
(OPERADOR DE CENTRALIZADO)
AUXILIAR TÉCNICO EM GERENCIAMENTO DE REDES, AUXILIAR TÉCNICO EM
COMUNICAÇÃO DE DADOS, AUXILIAR TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AUXILIAR
TÉCNICO EM TELEFONIA
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES JUNIOR, TÉCNICO EM TELEFONIA JUNIOR
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PROJETISTA DE REDES
TELEFÔNICAS
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES PLENO, TÉCNICO EM TELEFONIA PLENO
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES SÊNIOR, TÉCNICO EM TELEFONIA SÊNIOR
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES AMPLO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR, CHEFE DE DEPARTAMENTO DE
PESSOAL, ENCARREGADO DE REDES DE FIBRA OPTICA ENCARREGADO DE CPD,
ENCARREGADO DE TURMA, ENCARREGADO GERAL, MÉDICO DO TRABALHO
ARQUITETO, ENGENHEIRO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

31

34

1.587,54

1.651,78

34

113

1.651,78

7.244,90

37

113

1.715,35

7.244,90

46

65

2.030,82

2.861,11

46

117

2.030,82

7.826,62

66
118
127

117
126
146

2.916,43
7.988,68
9.527,93

7.826,62
9.343,00
13.835,17

46

131

2.030,82

10.305,21

73

146

3.335,26

13.835,17

NIVEL
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

01/05/2019
8.471,62
8.639,08
8.809,88
8.984,08
9.161,74
9.343,00
9.527,93
9.716,53
9.769,30
10.105,05
10.305,21
10.509,29
10.717,52
10.929,89
11.146,48
11.367,43
11.592,80
11.822,70
12.057,14
12.296,36
12.540,27
12.789,06
13.042,92
13.301,80
13.565,83
13.835,17

ANEXO II - TABELA II- SINDIMEST-DF
TABELA II – SINDIMEST – DF
NIVEIS SALARIAIS - TABELA V IGENTE DE 01/05/2019 à 30/04/2020
NIVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01/05/2019
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.065,07
1.076,10
1.104,03
1.124,08
1.144,59
1.190,60
1.211,96
1.232,08
1.255,75
1.278,34
1.301,45
1.324,97
1.348,93
1.373,38
1.398,32
1.423,79
1.449,77
1.476,19
1.503,24
1.530,78
1.558,88

NIVEL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

01/05/2019
1.587,54
1.616,78
1.646,58
1.651,78
1.652,61
1.683,69
1.715,35
1.747,69
1.780,66
1.814,36
1.848,63
1.883,64
1.919,31
1.955,75
1.992,88
2.030,82
2.069,41
2.071,59
2.111,00
2.151,28
2.192,30
2.234,21
2.276,92
2.320,43
2.364,86
2.410,21
2.456,39
2.503,54
2.551,62
2.600,73

NIVEL
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

01/05/2019
2.650,73
2.697,82
2.701,16
2.806,92
2.861,11
2.916,43
2.972,69
3.013,02
3.088,77
3.148,61
3.209,62
3.271,77
3.335,26
3.400,02
3.466,06
3.567,34
3.602,06
3.672,08
3.743,59
3.816,45
3.890,78
3.966,70
4.044,03
4.122,92
4.203,40
4.285,48
4.369,22
4.454,59
4.541,73
4.630,59

NIVEL
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

01/05/2019
4.721,22
4.813,71
4.907,97
5.004,12
5.102,26
5.202,31
5.304,37
5.408,46
5.514,68
5.623,18
5.733,48
5.846,18
5.961,08
6.078,37
6.197,97
6.319,96
6.444,32
6.571,24
6.700,69
6.832,74
6.967,44
7.104,79
7.244,90
7.387,83
7.533,59
7.682,29
7.826,62
7.988,68
8.146,36
8.307,41

ANEXO III - ATA DE ASSEMBLEIA
Anexo (PDF)
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

OFÍCIO Nº 001/2020 – SERETE/COOTELE/SPATR
Em 24 de janeiro de 2020

À Secretaria de Administração de Contratações - SADCON

Assunto: Correções no termo de referência conforme orientações da COCVAP e da COPELI.

1

Segue no documento 00100.007640/2020-74 o Termo de Referência (TR) para

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação
de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, corrigido conforme orientações exaradas nos documentos
00100.180472/2019-27 (COCVAP) e 00100.184064/2019-44 (COPELI).
2

Quanto à nota 1 do documento 00100.180472/2019-27, ratificamos que a

vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta.
3

Quanto às notas 2 e 3 do documento 00100.180472/2019-27, ratificamos a

necessidade de manter tais itens no Contrato como estão redigidos.
4

Quanto às demais notas e sugestões, segue abaixo planilha informando os locais

de ajustes no TR.
Nota n°/Recomendação n°

Item do TR alterado
Índice, Itens: 1.6, 6, 11, 13,
Nota 4 do doc. 00100.180472/2019-27
15, 16.1 e 18
Nota 5 do doc. 00100.180472/2019-27
Item 7.1 - II
Nota 6 do doc. 00100.180472/2019-27
Item 7.4
Nota 7 do doc. 00100.180472/2019-27
Item 18
Notas 2 a 5 do doc. 00100.184064/2019-44 Item 14, inciso "a"
Nota 6 do doc. 00100.184064/2019-44
Item 14, inciso "a.4"

Nota 7 do doc. 00100.184064/2019-44

Item 10 e 13

Nota 8 do doc. 00100.184064/2019-44

Item 16.1

Ajuste realizado
Troca do termo ANS por IMR
Troca de trecho do texto conforme sugestão dada.
Troca de trecho do texto conforme sugestão dada.
Foi incluso o item 18 para tratar da garantia contratual.
Conforme sugestão de texto da COPELI
Item eliminado do TR
Apesar da robusta justificativa salarial contida no item 10, foi
incluso que o Técnico em Telefonia receberá o piso-salarial da
categoria, no entanto o Técnico em Telefonia III faz juz à
periculosidade conforme explicações contidas no referido item
10.
Inclusão no último parágrafo da justificativa da não utilização do
SRP.

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
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CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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5

Por oportuno, informamos que a demora na execução de todas as correções no

TR deveu-se à quantidade e complexidade dos itens e também por causa do período do gozo
de férias do titular do órgão técnico.
6

Posto isso, restituímos os autos para continuidade processual.

Respeitosamente,
(Assinado digitalmente)
CHARLES BARBOSA OLIVEIRA
Chefe de Serviço de Rede Telefônica - SERETE
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Secretaria de Patrimônio
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TERMO DE REFERÊNCIA

“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação
e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos. ”
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. CATSER
Código CATSER: 19739
Descrição: Instalação / Manutenção - Rede Telefônica.
1.2. Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
1.3. Prazo Estipulado
A execução dos serviços contratados dar-se-á pelo prazo de 12 (doze)
meses consecutivos, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses.
1.4. Natureza do Serviço
Os serviços executados por essa contratação são de natureza continuada.
1.5. Contextualização e Justificativa
Para esse Termo de Referência, entende-se como Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal – CASF o Prédio Principal, os Anexos I e II,
os Blocos 1 a 21, as Residências Oficiais da SQS 309 e da QI 12 no Lago Sul, os
Escritórios Externos no Setor Comercial Sul e no Aeroporto de Brasília, o Centro
de Transmissão do Colorado e a Torre de TV de Brasília.
A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da
COOTELE, em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de
Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de Material de
Telecomunicações – SEALMAT, compõe-se de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede
interna chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE),
distribuídos por todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando
o DG principal às Concessionárias de Telecomunicações;
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- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas
Residências Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos
C/G com o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o
PABX das Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de
Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal –
QI 12 do Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do
Colorado, Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago
Sul, Anexo II – subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco
2 (Interlegis), Bloco 10 (Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco
19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade
variando de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da
COOTELE com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas
telefônicas, caixas telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das
ligações que entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para
efeitos de averiguações das contas telefônicas em nível local ou de
longa distância.
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O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta
e dois) aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo
distribuídos em: 470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e
noventa e dois) telefones analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones
digitais.
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal visa manter em operação toda infraestrutura e telefones relatados acima
em caráter permanente em suas dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a
sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente. Sem a mesma, não há como
manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como, nos casos de
defeitos e suas incidências, não há como repará-los em um prazo razoável para
não impactar nos trabalhos legislativos.
1.6. Dos Níveis de Serviço de Atendimento Estabelecidos
A Contratada deverá prestar os serviços definidos neste Termo de
Referência de acordo com o instrumento de medição de resultado (IMR) préestabelecidos, estando sujeita às penalidades e sanções pelo seu descumprimento.
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2. OBJETIVO GERAL
Promover a contratação de uma empresa, no ramo de telecomunicações,
que preste serviços de instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos, prorrogáveis até sessenta meses, buscando atender com qualidade e
rapidez os serviços demandados pelos usuários ao Serviço de Rede Telefônica –
SERETE, ao Serviço de Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de
Material de Telecomunicações – SEALMAT da Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE do Senado Federal.
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3. FREQUÊNCIA, PERIODICIDADE E INÍCIO DAS ATIVIDADES
A equipe técnica operará em caráter permanente nas dependências do
Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00,
ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em turnos de 6 horas. O
controle de presença dar-se-á por meio de relógio de pontos com coletor biométrico
e impressão de comprovantes de entrada e saída. O início da prestação dos serviços
dar-se-á no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS EM TELEFONIA

A

SEREM

EXECUTADOS

PELOS

As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa
Legislativa, bem como acompanhamento de obras voltadas às instalações
telefônicas nos seus diversos órgãos e gabinetes, de auxílio e de execução de novas
instalações de cabeamento, de linhas telefônicas e de ramais, pequenos reparos
em aparelhos analógicos, aparelhos digitais, aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão
de caixas e distribuidores telefônicos, operacionalização do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas), liberação e/ou controle de
estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em telefonia utilizados
nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do gerenciamento de
atestos das chamadas e de contas telefônicas.
4.1. Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções ou nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos
fac símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer
outra verificação necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

9

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 24053EA500342430.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.010020/2020-12

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal.

4.2. Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas
internos da COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica
Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema
de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los,
atualizá-los e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e
dos telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac
símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas
telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas
disponível no setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística
de documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o
sistema de gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas
telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens
de Serviço referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor,
bem como de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado
pelo chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

4.3. Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções e nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac
símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;
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-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE,
CTP-APL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos
a serem executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao
reparo das linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de
conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto
Arquitetônico Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de
proteção de linhas, jumpers internos, cabos externos e seus pontos de
aterramento em todo o complexo predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch
cords de telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento
de cabos, excesso de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de
ruído e interferências nas comunicações nas tubulações existentes e dentro
da galeria técnica;
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-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das
ordens de serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços
que surgirão por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de
substituições de trabalhadores;
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5. QUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS EM TELEFONIA
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes
qualificações profissionais:
5.1. Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada.

5.2. Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet.
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5.3. Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica
•
•

•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em
eletrônica ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de
ensino conceituada, onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do
curso técnico em telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso
técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais
e as escolas técnicas, públicas ou privadas.
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6.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR
A Contratada deverá prestar os serviços definidos no presente edital de
acordo com os níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a ajustes
pelo descumprimento do instrumento de medição de resultado (IMR).
Indicadores de Desempenho
A Contratada deverá garantir o cumprimento dos indicadores de
desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados
dentro dos prazos estabelecidos neste IMR.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de
todas as atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte
fórmula:
Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço(%) = 100% −

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100%
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de
Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas
e fornecidas por meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS)
desenvolvido por essa Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais
dados serão extraídos no formato de planilha em Excel para sua averiguação e
cálculos do NS conforme fórmula acima.
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Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento
e Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio
de sua equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução
conforme tabela abaixo:
Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços

Item

Atividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atualização de cadastro
Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de
passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

29
30

Tempo
máximo de
execução
(hh:mm)
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00

Média
mensal de
incidência
9
1
12
6
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1

24:00

1

24:00

2
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A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de
ordens de serviço abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio
para execução de uma ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto
aplicado na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado
como ruim ou péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle
de Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o
serviço;
c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde,
para cada resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um
décimo negativo) na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme
fórmula abaixo:

DQA = 0,1xQR+ 0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para
efeito do cálculo do DQA.
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7. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Avaliação dos Serviços no Mês sem Contingência
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado,
conforme abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b. Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão
imputados diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no
item 7.3;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será
calculada mensalmente conforme fórmula do inciso II do item 5;
d. A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte
fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA) = 100 − ∑ PPNSi − DQA
i =1

onde:
•

PPNS i representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia

•

por desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;

•

DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.

II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa)
pontos, serão aplicadas à Contratada os ajustes indicados na Tabela 5 do item
7.4.
7.2. Avaliação dos Serviços no Mês com Contingência
Será considerado mês com contingência quando o fluxo normal de
serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior.
I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da
nota de avaliação (NA);
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II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo
da NA, apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
7.3. Critérios de Avaliação
O Senado acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço (NS)
descrito no inciso I do item 6. De acordo com seu valor, será aplicado as pontuações da
tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação

Item

01

Descrição

Nível de Serviço NS

Periodicidade
de Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos
por Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

7.4. Ajustes pelo Baixo Desempenho
No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme fórmula do
item 7.1, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicado ajustes à fatura apresentada pela
Contratada, conforme planilha a seguir:
Tabela 5 – Ajustes na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços

Item
01

Nota de Avaliação (NA)
NA ≥ 90

02

80,00 ≤ NA < 90,00

03

70,00 ≤ NA < 80,00

04

60,00 ≤ NA < 70,00

05

50,00 ≤ NA < 60,00

06

NA < 50,00

07

02 (duas) notificações
consecutivos.

em

Notificação/Glosa
Sem aplicação de ajustes à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via email, com confirmação do recebimento da
Contratada.
Ajuste de 3,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Ajuste de 6,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Ajuste de 10,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência
Ajuste de 15,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
meses Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês
de aplicação da segunda Notificação.
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Item
08

Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês
meses consecutivos.
de aplicação da notificação.

O percentual máximo aceitável de ajuste mensal será de 10%, sendo que
acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes no item 18.
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8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS
Sempre que um serviço terminar de ser executado, a equipe do Serviço de
Apoio Administrativo e Controle de Qualidade – SEQUALI da Coordenação de
Telecomunicações enviará um e-mail para o(a) solicitante/recebedor(a) do serviço
com um link, onde haverá o número da ordem de serviço, que dará acesso ao
questionário na página COOTELE, na intranet do Senado Federal, perguntando
como o usuário avalia a qualidade do serviço executado, se ÓTIMO, BOM, RUIM
ou PÉSSIMO. Além disso, haverá um campo para observações que achar
pertinente.
As respostas de tais questionários serão utilizadas para composição do
DQA - Desconto por falta de qualidade no atendimento – caso os serviços forem
avaliados como RUIM ou PÉSSIMO e comporá a nota de avaliação mensal dos
serviços executados, como descrito no inciso II do item 6.
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9. PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
9.1. Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore,
Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore,
Tramontina, Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);

-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;
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-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

9.2. Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch,
Makita, Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque,
(referência: Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e
baterias recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo
120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três)
Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma
para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços,
que se responsabilizarão pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á
com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de
comunicação do fiscal, do gestor ou do colaborador ao preposto da empresa. A
substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia
em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede
Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua
substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as mesmas estiverem
deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor ao preposto da empresa.
A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que
a usou ou a perdeu, em ressarci-la.
9.3. Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução
do objeto dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
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DESCRIÇÃO:
Pincel de 3/4";
Estilete grande
Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

Qtd

Valor unit.

Valor total

23 un
23 un
23 un
23 un
1 un
3 un

R$ 2,70
R$ 9,59
R$ 12,46
R$ 38,36
R$ 391,99
R$ 699,00

R$ 62,10
R$ 220,57
R$ 286,58
R$ 882,28
R$ 391,99
R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un
2 un

R$ 49,76
R$ 55,17

R$ 49,76
R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF
nºs. 162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco)
anos, com excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente,
multímetro e ferro de solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor
detalhamento, seguem vida útil e taxa anual de depreciação para cada ferramenta
na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
NCM

Vida útil (anos)

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

9.4. Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades
diárias, esses funcionários são frequentemente requisitados a realizarem
atendimentos personalizados a Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes
serão compostos das seguintes peças:
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MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso
em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a
empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos
aos colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa
apresentação dos mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer
desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade
anual ou, por causa de sua má qualidade ou deterioração em serviço, quando
reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto da empresa.
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Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor
ou fiscal para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado
qualquer desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas
quando os mesmos estiverem deteriorados, por meio de comunicação do gestor
ou do fiscal ao preposto da empresa.
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10. JUSTIFICATIVAS SALARIAIS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE
CUSTO
O Conjunto Arquitetônico do Senado Federal - CASF é formado por mais
de cem gabinetes, setenta e três residências oficiais, inúmeros órgãos administrativos e
mais de 4.860 (quatro mil, oitocentos e sessenta) ramais e aparelhos telefônicos. Além
disso, tem uma rede complexa com tecnologias analógica, digital e VoIP (voz sobre IP),
com mais de 11.000 onze mil pares metálicos, 11 (onze) DG – distribuidores gerais e 400
(quatrocentas) caixas telefônicas.
Por se tratar de um dos Poderes da República, com sua responsabilidade
perante a União e aos contribuintes, o Senado Federal se preocupa com as partes sensíveis
inerentes à contratação de terceirização descritas abaixo:
• Manter sigilo telefônico de parlamentares e servidores do Senado
Federal;
• Guardar sigilo de informações adquiradas em gabinetes;
• Eficiência na execução dos serviços para não inviabilizar a
comunicação dos gabinetes aos Senadores ou às suas bases;
• Evitar rotatividade nos postos de trabalho, com perda de
trabalhadores para iniciativa privada e possível perda na eficiência
e no sigilo.
Deste modo, requer-se, da empresa especializada a ser contratada, a
qualificação dos Técnicos em Telefonia com:
• Experiência comprovada em carteira de trabalho ou por meio de
declaração de institutos ou escolas técnicas;
• Curso de instalador e reparador de linhas de assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básicos de eletrônica ou
curso básicos em eletrotécnica;
• Curso básico em NR-10.
Assim, embora seja possível flexibilizar, em algumas situações, a regra de
vedação à fixação de piso salarial mínimo para as contratações de serviços, conforme
decisão do TCU no Acórdão 2758/2018 – Plenário, para o desempenho de todas as
funções de Técnio em Telefonia, com as qualificações acadêmica e profissional acima
descritas, o salário base para essa contratação, mesmo que a vencedora do certame faça
parte de outra Convenção Coletiva, terá que ser, no mínimo, o piso salarial do Técnico
em Telefonia Júnior em vigor de R$ 2.030,82 (dois mil e trinta reais e oitenta e dois
centavos), ou seja, o nível 46 do CCT SINTTEL/SINDIMEST 2019/2021 (vide ANEXO
II desse TR, página 11/11 do CCT).
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Além disso, os Técnicos em Telefonia III, dentre outras atribuições, serão
responsáveis por toda instalação, reparos e vistorias dentro da galeria técnica subterrânea
do Senado Federal. Os vários cabos telefônicos que passam dentro da galeria e que
interligam o distribuidor geral aos Anexo I, Anexo II, Gráfica, Blocos de Apoio e Prédio
Principal estão dispostos a uma distância de, aproximadamente, um metro na horizontal
e na vertical dos cabos e dos capacitores de alta tensão e alta potência (13.800, 2.400 e
380 volts). Deste modo, no desenvolvimento de suas atividades, tais Técnicos estarão
expostos ao perigo, de modo intermitente e habitual, à proximidade do sistema de
alta tensão e alta potência - SAP.
Posto isso, de acordo com a orientação Jurisprudencial nº 347 da SDI1/TST in verbis:
“É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e
reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de
suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido
em contato com sistema elétrico de potência.”
e de acordo com o Anexo IV da Norma Regulamentadora n° 16 (NR-16) publicada na
Portaria Nº 1.078, de 16 de julho de 2014:
“1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:
b) que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme
estabelece a NR-10;”
Sendo assim, para adequação às normas NR-10 e NR-16, esses Técnicos
em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
Deste modo, em resumo, seguem na tabela abaixo o piso-salarial do
Técnico em Telefonia e a categoria que faz jus à periculosidade:
Tabela 9 – Resumo do salário base proposto.

CATEGORIA
Técnicos em Telefonia I
Técnicos em Telefonia II
Técnicos em Telefonia III

Piso salarial

Nível
CCT

CCT SINTTEL/SINDIMEST
2019/2021

Periculosidade NR-10
e NR-16

46
46
46

R$ 2.030,82
R$ 2.030,82
R$ 2.030,82

NÃO
NÃO
SIM (30%)
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11. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO MÍNIMO DE TRABALHADORES
PARA EQUIPE TÉCNICA
Para se levantar o quantitativo de Técnicos em Telefonia há que baseá-los
na quantidade de serviços a executar dentro do limite de tempo médio aceitável
para execução de uma ordem de serviço, ou seja, 2 (duas) horas (dado extraído da
tabela 2 – item 6).
Cumpre salientar que a equipe atual que executa a instalação e reparação
na rede telefônica por meio do CT 041/2018, já atendeu, nos últimos dois anos,
15.020 (quinze mil e vinte) ordens de serviços, uma média de 683 (seiscentas e
oitenta e três) ordens de serviço por mês, conforme detalhado na tabela 10 abaixo.
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos

2018
Quantidade OS
janeiro
579
fevereiro
818
março
638
abril
530
maio
609
junho
587
julho
363
agosto
1127
setembro
585
outubro
710
novembro
487
dezembro
266

2019
Quantidade OS
janeiro
721
fevereiro
1204
março
931
abril
808
maio
764
junho
813
julho
662
agosto
614
setembro
631
outubro
573
Total OS
15020
Média

683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal
acima, pois, em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores,
reformas de gabinetes, aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros,
a equipe não daria conta do excesso de serviços, prejudicando a qualidade e
eficiência e não atenderia ao instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado para execução das ordens de serviços. Deste modo, na tabela 11 que
segue, apresentam-se os meses com atividades atípicas ocorridas durante os dois
últimos anos.
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Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
Votação do orçamento de 2019
agosto
1127
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
fevereiro
1204
Reformas
e trocas de gabinetes de Senadores
março
931
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho
de reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada
por, pelo menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de
técnico executará 3 ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho
será de 6 (seis) horas diárias.
Daí, em um mês com 22 (vinte e dois) dias úteis, necessita-se:
é

=

%=
=

,

≈

=

Em outras palavras, uma equipe técnica mínima com 30 (trinta) Técnicos
em Telefonia será capaz de executar, pelo menos, 90% (noventa por cento) de
todos os serviços descritos na tabela 2 sem extrapolar seu prazo máximo, mesmo
em meses com atividades atípicas a esse Senado Federal. Ou seja, mesmo em
meses com excesso de atividades e serviços, uma equipe com trinta Técnicos em
Telefonia será suficiente para executar todas as ordens de serviço dentro do
instrumento de medição de resultado (IMR) que é de 90% (noventa por cento).
Assim, em resumo, a equipe mínima aceitável para os parâmetros de
eficiência e qualidade desse Termo de Referência terá que ser composta por:
Tabela 12 – Quantitativo mínimo da equipe técnica

Item
1
2
3

Quantidade
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
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12. JORNADA DE TRABALHO E FÉRIAS
Para uma maior abrangência ao atendimento aos órgãos da Casa, a equipe
técnica operará em caráter permanente nas dependências do Senado Federal, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente, distribuída ao longo
desse horário, em dois turnos de 6 (seis) horas. O controle de presença dar-se-á por
meio de relógio de pontos com coletor biométrico e impressão de comprovantes de
entrada e saída
Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais de
semana e feriados ou em sessões extraordinárias do Senado, fora dos dias e horários
normais de funcionamento do Senado Federal, a Contratada, quando solicitado pelo
fiscal ou gestor, se obriga a disponibilizar equipes com número de profissionais
suficiente para a execução dos serviços demandados. As horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas,
em dia escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o Senado Federal.
Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos
em turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00

Turno

Ademais, conforme as quantidades de ordens de serviços da tabela 10, em
período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato com reposição de
funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair de
férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês
de janeiro, bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na
segunda quinzena do mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses
meses em questão, hão haverá substitutos ou feristas.
Como os Técnicos em Telefonia II desempenharão suas funções
internamente à COOTELE, cada um deles trabalhará 6h corridas ao longo da jornada
de trabalho de 08:00 às 20:00, conforme melhor disposição e desempenho das
funções do Serviço de Tarifação e o Serviço de Almoxarifado dessa Coordenação.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

34

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 24053EA500342430.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.010020/2020-12

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

13. CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO
BASE
Extraindo-se os dados dos itens 10, 11 e 12 acima, apresenta-se a tabela
abaixo com dados resumidos com a quantidade necessária de funcionários para
execução do objeto dessa contratação, suas respectivas categorias, jornadas de
trabalho e piso-salarial:
Tabela 14 – Quantidade, categoria, jornada de trabalho e salário base

Item
1
2
3

Qtd.
func.
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III

Jornada de
Piso
trabalho
salárial
30 horas semanais R$ 2.030,82
30 horas semanais R$ 2.030,82
30 horas semanais R$ 2.030,82

Periculosidade
NR 10 e NR16
Não
Não
Sim (30%)

Na presente contratação, não há previsão de feristas e nem de folguistas.
No entanto, os funcionários faltosos, independente do motivo, terão que ser substituídos
em até 1 (um) hora, após o preposto ser informado, com trabalhador com a mesma
qualificação técnica do item 5. A não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na
glosa de um dia do funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do
funcionário que se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de
hipótese alguma, a Contratada em atingir o instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18 deste Termo
de Referência.
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14. CAPACIDADE TÉCNICA
A empresa deverá apresentar as seguintes documentações comprovando
sua capacidade técnica para a execução dos serviços objeto da contratação:
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não inferior a 12
(doze) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes de telefonia, com
número de postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
a.1) Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, 15
(quinze) postos de trabalho;
a.2) Para a comprovação do lapso temporal mencionado na alínea “a”
(doze meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as contratações
correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes;
a.3) Para a comprovação do quantitativo menciona na alínea “a.1”, será
admitido o somatório de atestados;
a.4) A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
b) A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do
registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos
serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional(is), que
tenha(m) vínculo com a empresa licitante, de nível superior, com formação em
Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas nos artigos 8º e
9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II da Resolução do
CONFEA nº 1.010/2005.
b.1) A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em
que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
c) Termo de Vistoria, nos termos do ANEXO I, ou Declaração de Dispensa de
Vistoria, constando:
c.1) Realizou vistoria em todos os locais onde serão executados os serviços
objeto da licitação, inclusive na galeria técnica, para a qual será exigido
agendamento prévio junto à Coordenação de Telecomunicações, no Bloco 13 do
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Senado Federal, telefone 3303-5210, perante o servidor Charles Barbosa Oliveira,
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da licitação, nos horários de
08:30 às 12:00 e 14:00 às 17:00; ou
c.2) Não considera necessário realizar a vistoria, pois tem conhecimento
de todas as informações necessárias para cumprimento das obrigações do objeto
deste Termo de Referência.
d) Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
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15. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA CONTRATADA
São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Termo de
Referência ou decorrentes da natureza do ajuste:
-

Iniciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, a prestação dos serviços de instalação e reparação na rede telefônica,
objeto deste Termo de Referência, de acordo com as normas gerais de
manutenção atinentes à espécie e, ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e
normas técnicas dos fabricantes, ficando responsável por quaisquer prejuízos
causados aos equipamentos e instalações por falta de reparo adequada;

-

Manter durante e execução do contrato as condições que ensejaram sua
contratação;

-

Apresentar, no ato da assinatura do contrato, a Planilha de Preços,
devidamente preenchida de todas as categorias profissionais;

-

Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
sempre que houver alteração;

-

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do
contrato;

-

Efetuar o pagamento de eventuais serviços extraordinários, por empregado,
respeitados os limites fixados pela legislação e Convenção Coletiva da
categoria;

-

Designar formalmente preposto em Brasília para representá-la perante a
Administração durante todo o período de vigência do contrato, não podendo
este ser um dos empregados por meio deste contrato;

-

Fornecer, em até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato, os
uniformes, constantes no item 9.4, a todos colaboradores;

-

Fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte
adequado no deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
para execução dos serviços do objeto desse Termo de Referência, vedado o
desconto dos respectivos custos nos salários;
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-

Fornecer ao gestor e aos fiscais do contrato relação nominal, em meio digital,
dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal, com as
respectivas funções, endereços residenciais e horário de trabalho, indicando o
local em que exercem suas atividades, e comunicar toda e qualquer alteração
que venha a ocorrer;

-

Fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de
locomoção nos quantitativos que se fizerem necessários à execução dos
serviços;

-

Comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na
execução dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os dados
e circunstâncias julgados necessários ao relato e ao estabelecimento dos fatos;

-

Fornecer relógio de pontos, com coletor biométrico, que emite comprovantes
do horário de entrada e saída, em até 30 dias corridos após início da execução
do contrato;

-

Repor os funcionários faltosos em até 1 (uma) hora, após o preposto ser
informado, com trabalhador com a mesma qualificação técnica do item 5. A
não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na glosa de um dia do
funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário que
se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de hipótese
alguma, a Contratada em atingir o instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18
deste Termo de Referência;

-

Manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o empregado com conduta
julgada inconveniente e/ou desrespeitosa;

-

Dentro das dependências do Senado Federal, manter seus empregados
uniformizados e obrigar que os mesmos portem o crachá fornecido pela
Polícia do Senado na altura do peito;

-

Prestar os serviços objeto do contrato com a utilização de ferramental
adequado e por meio de empregados comprovadamente especializados e
treinados;

-

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
Senado, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Senado;
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-

Manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem
substituídos imediatamente, sendo que os equipamentos elétricos devem ser
dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

-

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade,
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Senado;

-

Responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de
sua propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao Senado
Federal qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou
quaisquer outros fatos que possam vir a ocorrer;

-

Responsabilizar-se por seus empregados, ficando o Senado Federal isento de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;

-

Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
instituído pela lei n.º 8.078, de 11 setembro de 1990;

-

Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer
vínculo empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e
exclusivamente pela Contratada e a ela vinculados;

-

Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por
acidente ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;

-

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem
causados por seus empregados ou preposto, inclusive por omissão destes, ao
Contratante ou a terceiros, nas dependências do Senado;

-

Em nenhuma hipótese poderá a Contratada veicular publicidade acerca do
serviço a que se refere o presente contrato.
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16. REGIME DE EXECUÇÃO PARA A CONTRATADA
A contratação será realizada sob a forma de execução indireta e pelo
regime de empreitada por preço global. O critério de seleção da proposta será o
de menor preço.
Todos os serviços serão executados sob a orientação e comando da
Contratada, cabendo ao fiscal ou ao gestor do contrato apenas fazer as
comunicações necessárias, por intermédio do preposto designados pela mesma.
Os equipamentos descritos no item 9, necessários à execução dos serviços,
serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o primeiro dia de
execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes definições:
-

Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de
funcionamento dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos
e/ou os decorrentes do uso normal.

-

Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e
defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos
equipamentos, e abrangerá os serviços de identificação de situações que
possam causar avarias ou indisponibilidades ao sistema de
telecomunicações.

Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento de
sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser
executados aos sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do
Senado Federal. Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas
trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por
meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre funcionário,
empresa e o Senado Federal.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico
do Senado Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento)
das ordens de serviços executadas na Tabela 10.
Os empregados da Contratada deverão obedecer aos seguintes padrões de
conduta:
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-

Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido
pela Polícia do Senado Federal na altura do peito;

-

Ser discreto(a) e cortês;

-

Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar
ou tiver acesso;

-

Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver
acesso;

-

Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;

-

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
observadas as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.

16.1. Justificativas ao critério de julgamento pelo menor preço global
O presente processo licitatório permitirá a contratação de empresa
especializada, que tenha Técnicos em Telefonia, para prestar serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal em conformidade aos critérios de qualidade e eficiência do instrumento
de medição de resultado (IMR) descrito no item 6. A separação feita nesse Termo
de Referência para os três tipos de Técnicos em Telefonia é apenas para delimitar
sua atuação em serviços que serão executados dentro dessa Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE e não significa, em hipótese alguma, três cargos
diferentes.
Deste modo, por se tratar de apenas um cargo, s.m.j., seu fracionamento
para adjudicação por itens e não por preço global prejudicaria o conjunto, uma vez
que possivelmente não se conseguiria várias empresas que comprovassem a
Capacidade Técnica solicitada no item 14. Além disso, s.m.j., como teria um item
com apenas 4 (quatro) e outro com apenas 6 (seis) Técnicos em Telefonia, haveria
perda na economia de escala, já que nesses casos, pelos custos administrativos às
empresas, não se obteriam descontos nos lances do pregão eletrônico na mesma
proporção que ocorreria com o conjunto de 30 (trinta) Técnicos em Telefonia.
Por fim, em reuniões, a Diretoria-Executiva de Gestão desse Senado
Federal tem orientado no sentido de diminuir o quantitativo excessivo de contratos
com objetos similares que há em determinadas Coordenções ou Secretarias, pois
isso tem prejudicado a eficiência e onerado os custos da gestão Pública.
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Assim, pelo descrito acima, sugere-se adotar nesse certame o critério de
julgamento pelo menor preço global e não por itens.
Quanto ao sistema de registro de preços – SRP, s.m.j., não há como utilizálo uma vez que esse certame se trata da contratação de uma empresa com equipe
técnica que operará em caráter permanente nas dependências do Complexo
Arquitetônico do Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira,
das 08h00 às 20h00, ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em
turnos de 6 horas, para execução dos serviços de instalação e reparação, de forma
corretiva e/ou preventiva, da rede telefônica.
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17. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Os serviços de reparações e/ou instalações de redes telefônicas serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas
e/ou Resoluções da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem
contempladas, dentre elas: NBR 13300, NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727,
NBR 13822, NBR 14565.
Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo ou o bom, conforme
o descrito no item 8 desse Termo de Referência, a empresa contratada deverá
executar os reparos e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas
no item 9 e, se preciso for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade,
eficiência e efetividade.
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18. GARANTIA CONTRATUAL
Como os contratos de prestação de serviços de instalação e reparação da
rede telefônica do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, historicamente,
não têm apresentado casos de inexecução e perdas contratuais e, além disso,
utilizando-se da razoabilidade e da discricionariedade que o art. 56 da Lei
8666/1993 permite, sugere-se para futura avença uma garantia de 2% (dois
porcento) sobre o valor global do contrato.
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19. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Deverá o Contratante, representado pelos fiscais ou gestores, devidamente
nomeados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste
contrato, inclusive:
-

Caberá ao órgão financeiro do Senado Federal providenciar os depósitos em
garantia bloqueados para movimentação – DGBM para provisionamento de
valores para pagamento das férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias,
13° (décimo terceiro) salário, respectivos encargos previdenciários, multa
sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da contratada;

-

Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se torne necessária;

-

Exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada que, a seu
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;

-

Manter, junto à Contratada, criterioso registro dos acontecimentos, sendo
que este, caso ocorra, deverá ser feito em um processo apartado, autuado
no sistema SIGAD. Ao se encerrar o referido contrato, tal processo deverá
ser juntado ao último processo de pagamento;

-

Exigir e conferir todos os documentos previstos no edital da licitação que
habilitou a Contratada, como condição para a prorrogação deste contrato;

-

Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade
cometida pela Contratada;

-

Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos
públicos competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas
aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo
ao Erário e aos empregados da Contratada;

-

Liberar a garantia contratual, desde que não constatada qualquer
pendência, inclusive quanto ao recolhimento dos encargos sociais por
parte da Contratada;

-

Efetuar o pagamento conforme valores constantes na planilha de formação
de preço e o instrumento de medição de resultado (IMR) obtido, no prazo
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de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da nota fiscal com a
discriminação dos serviços, ficando condicionado à prévia atestação do
gestor e do fiscal e à apresentação da garantia prevista nessa especificação;
-

Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada, ou em caso
de descumprimento pela Contratada de obrigação contratual, suspender o
pagamento até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
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20. PENALIDADES
Deverão ser impostas à Contratada, pela inexecução total ou parcial deste
contrato ou pelo descumprimento das obrigações ou execução insatisfatória dos
serviços, omissão e outras faltas, as seguintes penalidades:
-

Advertência;

-

Multa;

-

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Senado e seus órgãos supervisionados por prazo de até 2
(dois) anos; e

-

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o
Senado os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

A advertência será aplicada à Contratada na primeira ocorrência das
infrações de Grau 1 definidos nos quadros a seguir.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato para
o início da execução, sem que haja ocorrido o seu início, será aplicada multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato e o mesmo poderá ser
rescindido, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no art. 87
da Lei 8.666/93.
Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a Contratada ficará sujeita a
multa, em percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor
contratual mensal vigente, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes do item 9.4, em até 15 dias úteis após assinatura
do contrato, por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por
dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que
ensejaram sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
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ITEM
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ITEM
24
25
26

GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de se gurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.
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Para os casos de inexecução de obrigação contratual ou legal, não previstos
nos parágrafos anteriores, o Senado Federal aplicará multa, a ser fixada entre os
Graus 1 e 4, em razão da gravidade apurada.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido o direito
de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela Contratada ou, se
insuficiente, da garantia prestada.
O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser
recolhido à conta do Senado Federal ou, em último caso, cobrado judicialmente.
O não cumprimento dos serviços, previstos nesse contrato, implicará
sobrestar o pagamento da parcela relativa ao período de apuração, até a sua devida
regularização, sem prejuízo das demais penalidades previstas.
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21. GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO
Sugere-se como gestor do contrato o Núcleo de Gestão de Contratos de
Terceirização – NGCOT.
Como fiscais, sugerem-se os servidores que estiverem em exercício na
chefia do:
- Serviço de Rede Telefônica – SERETE;
- Serviço de Tarifação – SETARIF; e
- Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações –
SEALMAT.
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22. TRATAMENTO DIFERENCIADO
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PARA

MICROEMPRESAS

OU

Para contratação dessa empresa especializada para prestação de serviços
de instalação e reparação na rede telefônica, não há óbice quanto à contratação de
microempresa- ME ou empresa de pequeno porte - EPP, previsto no inciso II do
Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a ME ou EPP cumpra os
requisitos do item 14, quanto à capacidade técnica.
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23. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
Como o objeto da presente contratação é de baixa complexidade, uma vez
que há vários possíveis fornecedores de mão-de-obra em instalações e reparações
em redes telefônicas, não há o que se falar em formação de consórcios para seu
fornecimento.
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24. ORÇAMENTO
Esse processo licitatório está no Plano de Contratações de 2020 conforme dados que
seguem.
Orçamento

Objeto a ser contratado

Órgão

Valor

20200174

Serviço de instalação e reparação e de redes
telefônicas

SPATR/COOTELE

R$ 2.028.260,09

Elaborado por:
(Assinado digitalmente)

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica – SERETE

Ciente:
(Assinado digitalmente)

Kalinka Barroso
Gestor Substituto – NGCOT

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Orlando Carneiro Silva
Coordenador de Telecomunicações – COOTELE

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Cássio Murilo Rocha
Diretor da Secretaria de Patrimônio – SPATR
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ANEXO I
Modelo de Declaração de Vistoria do Local
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da
Licitação], que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da
Empresa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], para os fins da presente declaração, vistoriei todos os locais
onde serão executados os serviços objeto da licitação em consideração, ou não considero
necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do Edital da licitação são
suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena execução do
objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000689/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE:
29/10/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
MR057023/2019
NÚMERO DO PROCESSO:
19964.106451/2019-16
DATA DO PROTOCOLO:
25/10/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF, CNPJ n. 00.721.209/0001-44, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a).
BRIGIDO ROLAND RAMOS e por seu Diretor, Sr(a). ANTONIO MARTINS NETO;
E
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF, CNPJ n. 00.120.069/0001-59, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GILNEI
MACHADO e por seu Vice-Presidente, Sr(a). GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR;
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2019 a 30 de abril de 2021 e a data -base da categoria em 01º
de maio.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) de trabalhadores em Telecomunicações, Telefonia Móvel, centros de atendimento, Call
centers, Transmissão de Dados, Correio Eletrônico e Suporte de Internet (Provedores), Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas,
Telemarketing, Projetos, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal e Operador es de Mesas Telefônicas,
Sistemas de Televisão por Assinatura e Serviços especiais de Telecomunicações, Programação e Operação de Sistemas de Televisão por Assinatura, a Cabo,
MMDS, Distribuição de Sinal Multiponto e Multicanal, DTH, denominados telemáticos, execução de serviços de instalação e manut enção de redes externas e
internas de TV por assinatura, das empresas de prestação de serviços de projetos técnicos de sistemas e redes de comunicações; manutenção
de
equipamentos e sistemas de telecomunicações, instalação de redes e eletrodutos para telecomunicações e seus equipamentos , com abrangência territorial em
DF.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE E TABELA SALARIAL

As EMPRESAS reajustarão a Tabela Salarial I anexa a CCT2018/2019, em 5,07% (cinco virgula zero sete por Cento) a partir de 1º
de maio de 2019. Também praticará os salários previstos nas Tabelas Salariais I e II anexos - (vigência durante o período de 01/05/19
à 30/04/20) desta Convenção Coletiva de trabalho (CCT), inclusive para os empregados admitidos após a data-base, desconsiderando
desse modo e com fim específico, a figura da proporcionalidade.
§ 1º - No caso de alteração da Legislação Salarial em condições mais favoráveis aos empregados, essa será adotada
automaticamente.
§ 2° - As partes ajustam de comum acordo que em nenhuma hipótese, haverá vinculação entre a numeração dos níveis salariais
vigentes para o período de 01 de maio de 2019 a 30 de abril de 2020 e aqueles praticados nas convenções ou acordos coletivos já
extintos anteriormente e/ou vigentes até 30 de abril de 2019, ficando vedada a sua utilização de forma parcial ou integral.
§ 3° - As partes ajustam de comum acordo que a presente cláusula não será aplicada às empresas que por ventura venham celebrar
acordo coletivo de trabalho diretamente com o sindicato laboral, prevalecendo o conteúdo total dos instrumentos de acordos coletivos
de trabalho cujas propostas sejam validadas de acordo com cada proposta aprovada em cada uma das assembleias laborais
realizadas dentro do período de vigência e dentro da área de atuação e base territorial do SINTTEL-DF.
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO SALARIAL

As EMPRESAS efetuarão o pagamento mensal, com adiantamento até o dia 20, de até 50% (cinquenta por cento) do salário
vigente e o restante até o dia 5 do mês subsequente.
§ 1º - O pagamento de que trata a presente cláusula será efetuado no dia útil imediatamente anterior, quando as datas acima
ocorrerem no sábado, domingo ou feriado.
§ 2º - Caso as EMPRESAS queiram efetuar o pagamento semanal, mesmo que temporariamente, deverá realizá-lo sempre na
sexta-feira, no final do expediente.
§ 3º - As EMPRESAS fornecerão mensalmente até o dia cinco de cada mês, a seus empregados envelope ou documento hábil
semelhante, inclusive via sistema eletrônico bancário, o demonstrativo do recibo de pagamento de salários caracterizando as
informações do salário mensal, horas extras, adicionais de qualquer natureza e demais remunerações, bem como os descontos
efetuados.
SALÁRIO PRODUÇÃO OU TAREFA
CLÁUSULA QUINTA - TRABALHO POR PRODUÇÃO E/OU TAREFA
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O trabalho por tarefa ou produção, constituindo-se em exceção ao trabalho normal (trabalho por hora, dia ou mês) deverá ser
ajustado por escrito entre as partes, com aval do SINTTEL-DF.
DESCONTOS SALARIAIS
CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

Os descontos para ressarcir danos provocados pelo empregado somente poderão ocorrer quando devidamente comprovada a
culpa ou dolo.
§ 1º - Os descontos supramencionados referem-se às responsabilidades do empregado com relação ao ferramental, equipamento e
material usado em serviço, desde que a Empresa possa comprovar a negligência ou dolo, má-fé ou imperícia por parte do empregado.
Idem no caso do ressarcimento por parte do empregado da franquia do seguro do veículo utilizado como instrumento de trabalho.
§ 2º - Nos casos de comprovada a culpa ou dolo do empregado, o desconto decorrente será efetuado em parcelas mensais não
superiores a 10% (dez por cento) da remuneração do empregado.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO
CLÁUSULA SÉTIMA - ADEQUAÇÃO DA TABELA SALARIAL I E DA TABELA SALARIAL II - ANEXOS

As EMPRESAS incluirão na Tabela Salarial - anexo I (A) e II (B) os cargos existentes em 01/05/2019 e mediante acordo com o
SINTTEL-DF, farão a inclusão daqueles que venham serem criados no período de vigência da presente CCT.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS

O trabalho extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal.
§ 1º - Os serviços realizados após a 44ª (quadragésima quarta) hora semanal terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor da hora normal, e os realizados em dias de descanso semanal remunerado e feriados terão acréscimo 100% (cem por cento)
sobre o valor da hora normal.
§ 2º - O serviço extraordinário será registrado no mesmo cartão de ponto que acolher o registro do horário normal.
§ 3º - Banco de horas: É válido para as horas extras realizadas aos sábados. O período de apuração será de 60 dias fora o mês
de competência.
Exemplo: a apuração do mês de maio será compensada entre 01 de junho e 31 de julho. A razão de compensação é de 1,5 horas
para cada 1 hora extra realizada.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)

Os empregados farão jus ao adicional por tempo de serviço de 1% (um por cento) por ano trabalhado, retroagindo o período, para
efeito de cálculo, à data de admissão na EMPRESA.
§ 1º - Para efeito desse benefício serão considerados os períodos anteriormente trabalhados na área de atuação do SINTTEL-DF
na mesma empresa, mesmo tendo ocorrido interrupções no contrato de trabalho.
§ 2º - Será também considerado o tempo entre empresas na área de atuação do SINTTEL-DF, desde que comprovado em
carteira, limitado a 5 (cinco) anos, não cumulativos, para empregados do quadro funcional ou que venham a ser admitidos.
§ 3º - Ficam mantidos os percentuais recebidos pelos Empregados a título de triênio, por se tratar de direito individual adquirido.
§ 4º - Não haverá pagamento cumulativo de anuênio e triênio. Prevalecerá o direito adquirido (triênio) enquanto ele beneficiar o
trabalhador.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

As EMPRESAS pagarão aos empregados que executem atividades em redes aéreas de telefonia, especialmente os ocupantes dos
cargos de Auxiliar de Redes Telefônicas, Auxiliar de Fibra Óptica, Auxiliar Técnico em Telecomunicações (exceto os que atuam na
área de comunicação de dados), Oficial de Redes Telefônicas, Instalador e Reparador de Linhas de Assinantes, Emendador de Cabos
Telefônicos, Técnicos em telecomunicação, (exceto quem atua na área de comunicação de dados e ADSL) e Encarregados de
Redes Telefônicas, o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) aplicados sobre o salário nominal de cada
trabalhador ocupante dos cargos acima descritos.
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§ Único - No caso de faltas não justificadas, os percentuais fixados para o adicional de periculosidade serão aplicados e calculados
de forma proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados no decorrer do respectivo mês em que houver a prestação laboral.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR)

As partes ajustam que a Participação nos Lucros e Resultados (PPR), será objeto de Acordo Coletivo de Trabalho especifico, firmado
diretamente entre a empresa e o sindicato.
§ 1° - No referido instrumento, constará o valor potencial, a data de quitação, os indicadores individuais e coletivos, os critérios e o
plano de metas para aplicação e avaliação.
§ 2° - A quitação se dará após apuração de metas e indicadores.
§ 4° - Para estes pagamentos, caberá a quitação proporcional ao tempo de manutenção do contrato de trabalho.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A partir de a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão o tíquete Refeição/Alimentação no valor unitário de R$ 21,81
(Vinte e um reais e oitenta e um centavos), conforme previsão no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo que as
EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês.
§ 1º - Para os Empregados com regime de trabalho semanal correspondente a 6 (seis) dias, serão fornecidos mensalmente 26 (vinte
e seis) tíquetes Refeição/Alimentação. Para os empregados com regime de trabalho semanal de 5 (cinco) dias, serão fornecidos 22
(vinte dois) tíquetes.
§ 2º - Para os empregados que trabalharem mais de 2 (duas) horas além de sua jornada normal, as Empresas fornecerão 1 (um)
tíquete para alimentação no período extraordinário.
§ 3º - O Tíquete-Refeição/Alimentação, de natureza não salarial, será utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de
alimentos em restaurantes, lanchonetes e similares, de acordo com a legislação vigente e relativa ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
§ 4º - Serão fornecidos tíquetes para quem estiver em licença gestante (integralmente conforme lei) e durante as licenças médicas
e afastamento do INSS por um período de até 90 (noventa) dias.
§ 5º - Não serão descontados tíquetes quando do pagamento de diárias de viagem.
§ 6º - O trabalhador terá no seu período de férias o fornecimento de tíquete integral.
§ 7º - A participação do empregado será de 12% (doze por cento).

AUXÍLIO TRANSPORTE
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO-TRANSPORTE

As EMPRESAS fornecerão transporte gratuito para os seus empregados entre o local de sua residência e do trabalho e vice- versa,
mediante o fornecimento do sistema de vale transporte coletivo.
§ Único - Fica proibido o transporte de empregados em caminhões nas linhas que tiverem transporte regular de ônibus, exceção feita
ao transporte em serviço e em veículos aprovados pela legislação do DETRAN-DF.
AUXÍLIO SAÚDE
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA

As EMPRESAS manterão o Plano de Saúde, para seus empregados e dependentes com adesão facultativa e por escrito do
empregado, mediante coparticipação dos empregados nos seguintes termos:
a) Empregados com salário até o nível 47 da Tabela I, participarão com 30% (trinta por cento) da mensalidade para o titular, 50%
(cinquenta por cento) para o primeiro dependente e 50% (cinquenta por cento) para o segundo dependente;
b) Empregados com salário acima do nível 47 da Tabela I, participarão com 60% (sessenta por cento) da mensalidade para o titular,
60% (sessenta por cento) para o primeiro dependente e 60% (sessenta por cento) para o 2º dependente.
§ 1º – Considerando o custo da coparticipação, as partes ajustam que os empregados arcarão com o percentual de 80% (oitenta por
cento) aplicados diretamente sobre os valores apurados como coparticipação, com uma limitação de até R$ 115,89 (cento e quinze
reais e oitenta e nove centavos) mês.
§ 2º - O valor da mensalidade para o custeio do plano odontológico será de R$ 10,71 (Dez reais e setenta e um centavos) para cada
usuário inscrito.
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§ 3º – Os casos especiais serão objetos de estudo e analise por parte das EMPRESAS para um possível parcelamento.
SEGURO DE VIDA
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

As EMPRESAS contratarão, para todos os seus empregados, apólice de Seguro de Vida em Grupo.
§ 1º - As EMPRESAS arcarão integralmente com o pagamento do prêmio de seguro de vida em grupo para seus empregados no
valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais).
§ 2º - A referida apólice deverá garantir a cobertura de auxílio funeral, de no mínimo R$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta
reais), em caso de falecimento do empregado, cônjuge, filho menor.
OUTROS AUXÍLIOS
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESTA BÁSICA E CAFÉ DA MANHÃ CESTA BÁSICA

CESTA BÁSICA, a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão, a título de cesta básica, 6 (seis) TíquetesAlimentação no valor unitário de R$ 21,81 (Vinte e um reais e oitenta e um centavos) conforme previsão no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo que as EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês e para todos os
níveis das Tabelas Salariais.
CAFÉ DA MANHÃ, a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão mensalmente a, 03 (três) tíquetes alimentação no
valor unitário de R$ 21,82 (vinte e um reais e oitenta e dois centavos) conforme previsão no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, sendo que as EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês e para todos os níveis das
Tabelas Salariais.
§ 1º – Os créditos desse fornecimento poderão ser depositados na mesma data e conjuntamente com o benefício Auxilio
Alimentação.
§ 2º - A participação do empregado será de 12% (doze por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONDUTOR AUTORIZADO

Ao empregado que utiliza veículo de propriedade das EMPRESAS como instrumento de trabalho, será pago um “Adicional de
Condutor Autorizado”, conforme especificado na Tabela abaixo:
TIPO DE VEÍCULO

MOTOCICLETA
VEICULOS LEVES (automóvel, utilitários e
similares).
CAMINHÕES

Valores em 1º de maio de
2019
MENSAL
DÍARIO
R$ 168,96
R$ 5,63
R$ 253,24
R$ 8,44
R$ 360,75

R$ 12,03

§ 1º - Ao empregado que utilizar o veículo em caráter permanente ou aquele que dirija todos os dias úteis do mês serão pagas 30
(trinta) diárias.
§ 2º - Somente poderá dirigir veículo das EMPRESAS os empregados formalmente designados e habilitados para tal.
§ 3º - As EMPRESAS remunerarão os dias parados dos veículos envolvidos em acidentes, desde que o total dos dias parados
não ultrapasse 04 (quatro) dias por mês e desde que devidamente comprovados perante a direção da empresa.
§ 4º - As EMPRESAS remunerarão o dia parado do veículo cujo condutor esteja de atestado médico, desde que seja 01 (um) dia
no máximo por mês.
§ 5º - Nenhum valor a título de adicional de condutor autorizado será pago aos profissionais enquadrados como motoristas e/ou
empregados que tenha carros locados a Empresa.
§ 6º - Caso as EMPRESAS optem por pagar o Adicional de Condutor Autorizado aos empregados com veículos locados,
deduzirá esse montante do valor da locação do veículo.
§ 7º - Em caso de afastamento por doença e havendo interesse por parte do trabalhador em manter o veículo a disposição das
EMPRESAS, estas pagarão a locação do mesmo por até no máximo 30 dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIAGENS A SERVIÇO

As EMPRESAS custearão as despesas de locomoção, estadia, alimentação e lavagem de roupas dos seus empregados em
viagens a serviço.
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§ 1º - Ao empregado transferido temporariamente de sua localidade de trabalho, além do custeio do deslocamento, será pago
mensalmente um adicional de acordo com a legislação vigente.
§ 2º - Aos empregados que prestarem serviços fora de sua localidade residencial será assegurada uma passagem rodoviária de ida
e uma de volta à sua residência a cada 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL

As EMPRESAS concederão uma cesta básica por mês, correspondente a 4 (quatro) tíquetes refeição de R$ 21,81 (Vinte e um reais
e oitenta e um centavos) cada, aquele empregado que tiver filho excepcional, que viva devidamente sob sua guarda e dependência.
§ Único – Entende-se como excepcional aquele que não apresentar condições mínimas de independência e autocuidado, comprovado
por atestado idôneo, expedido por profissional especializado e sujeito a averiguação por parte das empresas.
EMPRÉSTIMOS
CLÁUSULA VIGÉSIMA - EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO

As EMPRESAS manterão os convênios já assinados com as instituições bancárias para a continuação do empréstimo consignado em
folha de pagamento.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS

As EMPRESAS, quando da contratação de empregados que vinham exercendo suas funções na área de atuação do SINTTEL-DF e
com a devida comprovação em carteira de trabalho, comprometem-se a admiti-lo no mesmo nível salarial (Tabelas Salariais I e II –
anexo à presente Convenção Coletiva de Trabalho a que pertencia na empresa anterior, desde que tenha no mínimo 01 (um) ano
naquele nível.
§ 1º – Devidamente comprovada à condição econômica da empresa contratante, bem como a do empregado, ficam as partes
autorizadas a negociarem quanto à manutenção ou não do nível a que pertencia na empresa anterior.
§ 2º – Em hipótese alguma as EMPRESAS poderão contratar empregados em nível inferior ao mínimo estabelecido nas Tabelas
Salariais I e II – anexos do presente acordo.
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

As EMPRESAS deverão submeter ao SINTTEL-DF a rescisão de contrato de trabalho de empregados com tempo igual ou superior
a 6 (seis) meses de contrato de trabalho.
§ 1º – As homologações do processo rescisório só terá a assistência sindical prevista na legislação mediante apresentação do extrato
atualizado do FGTS, comprovante de pagamento de GRFC e lista dos favorecidos, carta de preposto, CTPS devidamente atualizada,
5 vias do TRCT, impressa em verso e anverso (conforme modelo do anexo I da Portaria n° 1.621/2010 do MTE, corretamente
preenchida); aviso prévio, ASO - Atestado Médico Admissional e Demissional e exames complementares, comprovante bancário de
pagamento das verbas rescisórias, chave de identificação, extrato para fins rescisórios da conta vinculada do empregado no FGTS,
devidamente atualizado ou extrato analítico de FGTS e guias de recolhimento das competências indicadas como não localizadas
na conta vinculada, guia de recolhimento rescisório de FGTS e da contribuição social – GRRF e comprovante de pagamento,
comunicado de dispensa – CD e requerimento do seguro desemprego, demonstrativo de remuneração variável com o cálculo das
médias constantes do TRCT, relação de salário e contribuição INSS, formulário PPP e outros documentos necessários para dirimir
dúvidas referentes ao processo rescisório, devendo ser observado os prazos legais.
§ 2° - O prazo para submeter às rescisões contratuais à homologação, deverá ser agendado no sindicato, no máximo de 30 dias
contados do final do aviso prévio, sob pena de multa prevista no § 8º do Art. 477 da CLT.
§ 3°- As EMPRESAS comunicarão por escrito, ao empregado, o dia, hora e local para efetuar a homologação da rescisão. Cumprida
essa formalidade, o empregador ficará isento de penalidades previstas na Lei nº 7.855/89, caso o empregado não compareça no
horário determinado, ficando o SINTTEL-DF com incumbência de fornecer uma declaração comprobatória da sua ausência.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO
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As EMPRESAS fornecerão “crachá” aos empregados, para fins de identificação no local de trabalho, sendo obrigatório o seu uso
durante o horário de trabalho.

ESTABILIDADE MÃE
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE

As EMPRESAS assegurarão a garantia de emprego ou remuneração à empregada parturiente, pelo período de 90 (noventa) dias
após o término da garantia prevista no ADCT – Art. 10º - II – b, da Constituição Federal.
§ 1º - A prova de encontrar-se a empregada em estado de gravidez poderá ser feita mediante atestado médico pelo SUS ou por
instituição oficial, ficando, de qualquer forma, a empregada obrigada a entregar o atestado médico até a data do afastamento previsto
no Art. 392 da CLT.
§ 2º - Permanece assegurado o direito à licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias.
ESTABILIDADE APOSENTADORIA
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - APOSENTADORIA

As EMPRESAS concederão um auxílio aposentadoria ao empregado que aposentar, equivalente a quatro salários mínimos,
desde que conte com, no mínimo, um ano de serviço na empresa.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As EMPRESAS manterão nos locais de trabalho instalações sanitárias, chuveiros e vestiários, com separação por sexo, em
perfeitas condições de higiene.
§ Único – As EMPRESAS fornecerão garrafa térmica de 05 (cinco) litros para equipes que fazem serviços de campo, com o objetivo
de se abastecerem de água potável. Para os empregados que trabalham nas centrais telefônicas serão instalados bebedouros.
OUTRAS NORMAS DE PESSOAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ANOTAÇÕES NA CTPS

Ficam as EMPRESAS obrigadas a constar na CTPS e contracheque o cargo e o nível salarial de todos os seus empregados.
§ Único - Na hipótese de o empregado desempenhar a função de “Encarregado”, as EMPRESAS deverão fazer a devida
anotação na CTPS, separando o cargo da função.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RECIBO DE DOCUMENTOS

Ficam as EMPRESAS obrigadas a fornecer recibos dos documentos entregues por seus empregados, para quaisquer finalidades,
discriminando os documentos recebidos e as datas de recebimento e de devolução.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho dos empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva de trabalho (CCT) é de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, salvo daqueles empregados ocupantes de cargos cuja jornada legal de trabalho é de 36 (trinta e seis) horas semanais.
§ 1° – Qualquer alteração do regime de trabalho para 36 (trinta e seis) horas semanais não implicará em redução salarial.
§ 2° – As partes ajustam à implantação da jornada de trabalho tipificada como 12 x 36 (doze por trinta e seis) para atividades de
natureza especifica, devendo tal situação ser objeto de contrato individual de trabalho firmado pelo empregado e pela empresa.
§ 3° - Para atender as necessidades de seus serviços, fica ajustado que as EMPRESAS poderão adotar outras formas de registro de
ponto alternativo em conformidade com o disposto na Portaria n° 373 de 25/02/2011 do M.T.E que dispõe sobre a possibilidade de
adoção pelos empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho.
INTERVALOS PARA DESCANSO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - INTERVALO DE ALMOÇO
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Os empregados ficarão dispensados de registrar nos cartões de ponto ou controles equivalentes, o intervalo destinado à
alimentação e descanso, desde que as EMPRESAS assegurem o repouso no intervalo mencionado.
§ Único - Assegurado o repouso, o empregado não poderá reivindicar, sob nenhuma hipótese, remuneração de serviços
extraordinários neste intervalo.
FALTAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, nos seguintes casos:
a) 05 (cinco) dias consecutivos em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, considerando-se esse benefício
como licença paternidade nos termos do parágrafo Único do Art. 10 do ADCT da Constituição Federal;
b) 03 (três) dias consecutivos em caso de falecimento de pessoa que comprovadamente viva sob sua dependência econômica;
c) 05 (cinco) dias consecutivos em virtude de casamento;
d) 01 (um) dia para o recebimento de sua parcela do PIS, caso a EMPRESA não tenha celebrado convênio com a finalidade de
efetuar ela mesma o pagamento;
e) Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exames vestibulares obrigatórios para ingresso em
estabelecimentos de ensino superior reconhecidos, inclusive ENEM cuja assiduidade seja atestada na forma da lei.
§ Único - O direito de ausência justificada conta a partir do dia do evento. Caso ocorra após o expediente, conta-se a partir do dia
seguinte ao evento.
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - TURNO DE REVEZAMENTO OU PLANTÃO

Em todas as atividades sujeitas ao turno de revezamento ou plantão, deverão ser elaboradas escalas de trabalho que assegurem
pelo menos 1 (um) fim de semana livre por mês, permitida a troca entre empregados lotados na mesma unidade de trabalho.

FÉRIAS E LICENÇAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS

A data do início do gozo de férias será comunicada pelas empresas aos empregados, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, com pagamento da remuneração das mesmas até 02 (dois) dias antes do início do gozo das referidas férias.
§ 1º - A data do início do gozo das férias só poderá ser marcada para dia útil.
§ 2º – Havendo o interesse e de comum acordo entre as partes, quando dentro do período aquisitivo não houver faltas excedentes
que implique em redução do período de descanso, o gozo de férias poderá se dar de forma fracionada em até 3 (três) períodos, sendo
que um deles deverá ser de 15 (quinze) dias o os demais serão de 8 (oito) dias e 7 (sete) dias respectivamente.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI E EPC)

As EMPRESAS fornecerão sem ônus para os seus empregados os equipamentos de proteção individual e coletiva.
§ Único - Os equipamentos de proteção (EPI e EPC) deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do
Trabalho.
UNIFORME
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - UNIFORMES

As EMPRESAS fornecerão aos seus empregados o uniforme para uso obrigatório no local de trabalho, composto de 2 (duas)
calças, 2 (duas) camisas ou camisetas, por semestre, gratuitamente.
§ Único – O uniforme será de uso obrigatório no local de trabalho.
CIPA – COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS AOS CIPEIROS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - COMISSÃO INTERNA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

As EMPRESAS informarão com antecedência de 30 (trinta) dias a data, o local e o horário da eleição dos Membros da Comissão
Interna para Prevenção de Acidentes – CIPA, permitindo a presença de Representante do SINTTEL-DF.
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§ 1º - Será constituída uma CIPA nos locais de trabalho onde se encontrem mais de 50 (cinquenta) empregados.
§ 2º - É obrigatória a participação nas eleições da CIPA de empregados que executem serviços na área de rede externa.
(Emendador, Instalador e Reparador, Oficial de Redes telefônicas, etc.).
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ATESTADO MÉDICO

Todo e qualquer atestado médico somente será aceito após ser reavaliado pelo médico da EMPRESA ou por médico da clínica
conveniada com a EMPRESA, salvo os fornecidos pela rede pública de saúde.
§ 1º - O atestado médico garantirá o pagamento do salário referente ao período em que o empregado deixou de trabalhar e
deverá ser entregue no RH ou SESMT das EMPRESAS em até 48 horas após a data de sua emissão.
§ 2º– Caso o empregado se encontre impossibilitado de entregar pessoalmente o atestado, poderá envia-lo através de um
portador, ou meio eletrônico com comprovação do original posteriormente.
OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ACIDENTE DE TRABALHO

Ocorrido acidente de trabalho com morte, a EMPRESA deverá constituir uma Comissão para Apuração da Causa do Acidente – CAPA,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência, que se reunirá no local da obra onde ocorreu o acidente e será composta
pelo Responsável Técnico da Obra, pelo responsável do Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho da EMPRESA,
pelo Representante da Delegacia Regional do Trabalho e pelo Representante do SINTTEL-DF.
§ 1º - Os acidentes de trabalho com morte ou que ocasionem afastamento do trabalho deverão ser comunicados ao SINTTEL-DF,
mediante encaminhamento da cópia da Comunicação de Acidentes de Trabalho – CAT, no mesmo prazo determinado para entrega
na DRT.
§ 2º - Em caso de acidente, a EMPRESA comunicará imediatamente à família do acidentado quando o mesmo for levado do local
do acidente para o hospital, fornecendo o nome e o endereço do hospital onde se encontra o empregado.
§ 3º - Caso o acidentado não fique hospitalizado, a EMPRESA fornecer-lhe-á condução até a sua residência.

RELAÇÕES SINDICAIS
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS)
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIVULGAÇÃO DE BOLETINS DO SINTTEL-DF

As EMPRESAS permitirão a fixação e distribuição de Boletins e avisos do SINTTEL-DF nos locais de trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DIVULGAÇÃO DA CCT

Entre os deveres das partes acordadas fica expressamente ajustado o de afixar uma cópia da presente Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) em todos os locais de trânsito obrigatório dos empregados, nos locais de trabalho.
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DAS EMPRESAS

As EMPRESAS permitirão o acesso de pessoas credenciadas pelo SINTTEL-DF, em seus escritórios ou locais de trabalho, para
procederem à sindicalização dos trabalhadores interessados.
REPRESENTANTE SINDICAL
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - REPRESENTANTES SINDICAIS

Ficam asseguradas aos empregados eleitos para exercer função de Representante Sindical, as prerrogativas do Art. 543 da CLT e
seus parágrafos, vigente a partir da notificação feita pelo representante legal do SINTTEL-DF. A estabilidade dos mesmos será
automaticamente extinta nos casos de encerramento das atividades da EMPRESA no âmbito da base territorial do SINTTEL-DF, salvo
nos casos em que os empregados de uma das Empresas, ou parte deles, sejam absorvidos por outra Empresa também filiada ao
SINDIMEST-DF.
§ 1º - Os Representantes Sindicais serão eleitos na proporção de 01 (um) para cada 100 (cem) empregados, garantindo-se um
mínimo de 02 (dois) e limitados a 07 (sete) titulares e 07 (sete) suplentes.
§ 2º - As condições de trabalho, as condições contratuais, inclusive aluguel de veículo, bem como o local de trabalho dos
representantes sindicais, não poderão ser alterados durante a vigência de seus mandatos, salvo por acordo entre as partes, com o
aval do SINTTEL-DF.
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LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SINDICAIS

Ao empregado eleito como REPRESENTANTE SINDICAL e indicado pelo SINTTEL-DF para participar de Cursos, Palestras,
Simpósios, Plenárias, Seminários e Congressos é garantida a sua remuneração integral pelas EMPRESAS, desde que não ultrapasse
15 (quinze) dias por ano e 400 horas/ano, independentemente do número de empregados.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE SINDICAL

As EMPRESAS se comprometem a descontar em folha de pagamento, mediante autorização assinada pelo empregado, as
mensalidades dos sócios da entidade, no valor de 1% (um por cento) do salário bruto de cada empregado,inclusive do 13º Salário,
obrigando-se, no prazo de 10 (dez) dias a recolhê-las à conta corrente nº 221.073-8, agência 3599-8, Banco do Brasil,
214 Norte
ou na tesouraria do sindicato.
§1º - Para efeito de comprovação de que os descontos foram feitos corretamente, as empresas deverão remeter, mensalmente, ao
SINTTEL/DF, até ao 15º dia do mês subsequente ao desconto, uma relação de todos os empregados atingidos pelo desconto e o
valor de sua contribuição individual.
§ 2º – Os empregados contrários à sindicalização estabelecida no caput poderão a qualquer tempo se manifestar por escrito ao
SINTTEL-DF solicitando seu desligamento do quadro de associados da entidade sindical, devendo este prestar as devidas
comunicações à empresa.
§ 3º – O Sinttel-DF fica autorizado a mover ação judicial pertinente contra a empresa que não recolher ou repassar a mensalidade
sindical.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Conforme decidido pela soberana Assembleia Geral do SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE
REDES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINDIMEST-DF, as empresas
representadas pelo mesmo, associadas ou não, deverão recolher contribuição assistencial para a entidade patronal o valor de R$
30,00 (trinta reais) por empregado existente em folha de pagamento do mês de MAIO/19, comprovado por meio de EXTRATO DO
CAGED, RE-FGTS e ou outro documento válido para uma comprovação e vinculo de emprego, através de depósito em conta corrente
bancária observando as seguintes informações:
Banco 104, Caixa Econômica Federal – Agencia: 2407 – Conta Corrente nº 30382-0 Op. 003 - Sindicato das Indústrias De
Instalação, Manutenção de Redes, Equipamentos, Sistemas de Telecomunicações do DF.
§ 1º – O prazo para o pagamento será até o dia 30 de setembro de 2019 e caso o recolhimento seja feito em desacordo com o previsto
no caput da presente cláusula a empresa arcará com a multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o total da contribuição, ficando
inadimplente com o Sindicato Patronal até a regularização da obrigação convencional.
§ 2º – Em caso de um não recolhimento da Contribuição Assistencial Patronal prevista no Caput da presente cláusula, poderá o
SINDIMEST-DF recorrer à via judicial, para o cumprimento do inteiro teor da mesma.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - NEGOCIAÇÕES PERIÓDICAS

Fica assegurado, o direito das partes à negociação e acordo de qualquer reivindicação que não conste deste instrumento.
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MULTAS

Aos infratores dos dispositivos desta Convenção Coletiva de Trabalho serão aplicadas as seguintes multas:
a) 2% (dois por cento) do valor do salário do empregado se houver descumprimento do prazo estipulado para submeter às rescisões
contratuais à homologação, e no caso de reincidência a multa será dobrada, sem prejuízo das penalidades previstas no
§ 8º do Art. 477 da CLT;
b) 2% (dois por cento) ao ano sobre os anuênios não pagos, acrescidos de juros legais e da atualização monetária;
c) 1% (um por cento) do valor de um salário mínimo por empregado na infringência das demais cláusulas.
§ 1º - Os valores das multas aplicadas à empresa, de acordo com a presente cláusula, reverterão em favor do empregado, salvo
aqueles casos em que a infração não atingir diretamente o empregado, quando, então reverterá em favor do SINTTEL-DF.
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§ 2º - As EMPRESAS terão prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a não conformidade identificada e caso não apresente a
comprovação da regularização da penalidade, terá 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento de qualquer multa por infração de norma
desse Convenção Coletiva de Trabalho, sob pena de pagamento em dobro.
§ 3º - Caso as EMPRESAS não cumpram o disposto no Art. 545 da CLT a mesma será responsável pelos valores devidos, sem ônus
para os empregados, e ainda sem prejuízo da sanção prevista no parágrafo único do referido artigo.
OUTRAS DISPOSIÇÕES
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - PARCELAS NÃO SALARIAIS

As partes pactuam que a parcela paga pelas EMPRESAS para a manutenção do plano de saúde a favor de seus emprega dos e
dependentes, dos valores pagos a título de habitação, do fornecimento de telefone celular, notebook, bip ou pager, do fornecimento
de combustível para uso em veículos a serviço da EMPRESAS, do fornecimento do vale-alimentação bem como o veículo cedido pela
EMPRESA ou alugado diretamente do empregado ou de terceiros para realização de suas atividades, não são considerados prestação
in natura, para os efeitos do artigo 458 da CLT, não se incorporando, para qualquer fim, aos salários daqueles mesmos empregados,
nos termos do Inciso I da Súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - PERÍODO DE VIGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vigorará por 02 (dois) anos, pelo período compreendido entre 1º de maio de 2019
e 30 de abril de 2021, exceto as cláusulas econômicas que vigorarão somente por 01(um) ano.
§ único – As normas entabuladas nesta Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), terão efeito retroativo ao dia 1º de maio de 2019,
independentemente da efetiva data de assinatura do presente termo.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - JUÍZO COMPETENTE

As controvérsias resultantes da aplicação das normas desta Convenção Coletiva de Trabalho serão dirimidas pela Justiça do Trabalho
do Distrito Federal, 10ª Região.

BRIGIDO ROLAND RAMOS
PRESIDENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF

ANTONIO MARTINS NETO
DIRETOR
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF

GILNEI MACHADO
PRESIDENTE
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF

GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR
VICE-PRESIDENTE
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF

ANEXOS
ANEXO I - TABELA I
TABELA I – SINDIMEST – DF
FAIXA SALARIAL POR CARGO- TABELA VIGENTE DE 01/05/2019 à 30/04/2020
NÍVEL
SALARIO (R$)
CARGO
INICIAL FINAL INICIAL
FINAL
1/2 OFICIAL, AJUDANTE GERAL, AUXILIAR DE REDES TELEFÔNICAS, AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AUXILIAR
1
35
1.047,88
1.652,61
DE REDES DE FIBRA OPTICA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SERVENTE DE OBRAS,
COPEIRA, PORTEIRO
REPARADOR DE TUP
3
46
1.047,88
2.030,82
DESPACHANTE, ATENDENTE DE TELECOMUNICAÇÕES, ENCARREGADO DE
ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, INSTALADOR E REPARADOR DE REDES
TELEFÔNICAS, MECÂNICO, MONTADOR, MOTORISTA OPERADOR DE
12
68
1.104,03
3.013,02
RETROESCAVADEIRA, PEDREIRO, PINTOR DE VEÍCULOS, RECEPCIONISTA,
SERRALHEIRO
INSTALADOR E REPARADOR DE TUP
14
66
1.144,59
2.916,43
AUXILIAR DE PESSOAL, CONTROLADOR DE FROTA, AUXILIAR TÉCNICO DE
TELECOMUNICAÇÕES, LIGADOR DE LINHAS TELEFÔNICAS (DG), EMENDADOR,
20
83
1.301,45
4.044,03
DESENHISTA, SECRETARIA, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TELEFONISTA
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AGENTE DE SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES (MULTI SKIL TUP, LA, ADSL, DADOS
(REDE METÁLICA E FIBRA ÓPTICA) e TV VIA SATÉLITE.
INSTALADOR TÉCNICO EM REDES (METÁLICA e FIBRA ÓTICA), AUXILIAR TÉCNICO
(OPERADOR DE CENTRALIZADO)
AUXILIAR TÉCNICO EM GERENCIAMENTO DE REDES, AUXILIAR TÉCNICO EM
COMUNICAÇÃO DE DADOS, AUXILIAR TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AUXILIAR
TÉCNICO EM TELEFONIA
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES JUNIOR, TÉCNICO EM TELEFONIA JUNIOR
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PROJETISTA DE REDES
TELEFÔNICAS
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES PLENO, TÉCNICO EM TELEFONIA PLENO
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES SÊNIOR, TÉCNICO EM TELEFONIA SÊNIOR
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES AMPLO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR, CHEFE DE DEPARTAMENTO DE
PESSOAL, ENCARREGADO DE REDES DE FIBRA OPTICA ENCARREGADO DE CPD,
ENCARREGADO DE TURMA, ENCARREGADO GERAL, MÉDICO DO TRABALHO
ARQUITETO, ENGENHEIRO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

31

34

1.587,54

1.651,78

34

113

1.651,78

7.244,90

37

113

1.715,35

7.244,90

46

65

2.030,82

2.861,11

46

117

2.030,82

7.826,62

66
118
127

117
126
146

2.916,43
7.988,68
9.527,93

7.826,62
9.343,00
13.835,17

46

131

2.030,82

10.305,21

73

146

3.335,26

13.835,17

NIVEL
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

01/05/2019
8.471,62
8.639,08
8.809,88
8.984,08
9.161,74
9.343,00
9.527,93
9.716,53
9.769,30
10.105,05
10.305,21
10.509,29
10.717,52
10.929,89
11.146,48
11.367,43
11.592,80
11.822,70
12.057,14
12.296,36
12.540,27
12.789,06
13.042,92
13.301,80
13.565,83
13.835,17

ANEXO II - TABELA II- SINDIMEST-DF
TABELA II – SINDIMEST – DF
NIVEIS SALARIAIS - TABELA V IGENTE DE 01/05/2019 à 30/04/2020
NIVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01/05/2019
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.065,07
1.076,10
1.104,03
1.124,08
1.144,59
1.190,60
1.211,96
1.232,08
1.255,75
1.278,34
1.301,45
1.324,97
1.348,93
1.373,38
1.398,32
1.423,79
1.449,77
1.476,19
1.503,24
1.530,78
1.558,88

NIVEL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

01/05/2019
1.587,54
1.616,78
1.646,58
1.651,78
1.652,61
1.683,69
1.715,35
1.747,69
1.780,66
1.814,36
1.848,63
1.883,64
1.919,31
1.955,75
1.992,88
2.030,82
2.069,41
2.071,59
2.111,00
2.151,28
2.192,30
2.234,21
2.276,92
2.320,43
2.364,86
2.410,21
2.456,39
2.503,54
2.551,62
2.600,73

NIVEL
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

01/05/2019
2.650,73
2.697,82
2.701,16
2.806,92
2.861,11
2.916,43
2.972,69
3.013,02
3.088,77
3.148,61
3.209,62
3.271,77
3.335,26
3.400,02
3.466,06
3.567,34
3.602,06
3.672,08
3.743,59
3.816,45
3.890,78
3.966,70
4.044,03
4.122,92
4.203,40
4.285,48
4.369,22
4.454,59
4.541,73
4.630,59

NIVEL
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

01/05/2019
4.721,22
4.813,71
4.907,97
5.004,12
5.102,26
5.202,31
5.304,37
5.408,46
5.514,68
5.623,18
5.733,48
5.846,18
5.961,08
6.078,37
6.197,97
6.319,96
6.444,32
6.571,24
6.700,69
6.832,74
6.967,44
7.104,79
7.244,90
7.387,83
7.533,59
7.682,29
7.826,62
7.988,68
8.146,36
8.307,41

ANEXO III - ATA DE ASSEMBLEIA
Anexo (PDF)
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR057023/2019
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Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

OFÍCIO Nº 003/2020 – SERETE/COOTELE/SPATR
Em 31 de janeiro de 2020

À Secretaria de Administração de Contratações - SADCON

Assunto: Correções no termo de referência conforme orientações da COCVAP e da COPELI.

1

Segue no documento 00100.010020/2020-12 o Termo de Referência (TR) para

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação
de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, corrigido conforme orientações exaradas nos documentos
00100.180472/2019-27 (COCVAP), 00100.184064/2019-44 (COPELI) e despacho na tramitação do
dia 30/1/2020 da COATC.
2

Quanto à nota 1 do documento 00100.180472/2019-27, ratificamos que a

vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta.
3

Quanto às notas 2 e 3 do documento 00100.180472/2019-27, ratificamos a

necessidade de manter tais itens no Contrato como estão redigidos.
4

Quanto às demais notas e sugestões, segue abaixo tabela informando os locais

de ajustes no TR.

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B336D50D003422EF.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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Nota n°/Recomendação n°

Item do TR alterado

Nota 1 do doc. 00100.180472/2019-27

N.A.

Nota 2 do doc. 00100.180472/2019-27

N.A.

Nota 3 do doc. 00100.180472/2019-27

N.A.

Índice, Itens: 1.6, 6, 11, 13,
15, 16.1 e 18
Nota 5 do doc. 00100.180472/2019-27
Item 7.1 - II
Nota 6 do doc. 00100.180472/2019-27
Item 7.4
Nota 7 do doc. 00100.180472/2019-27
Item 18
Notas 2 a 5 do doc. 00100.184064/2019-44 Item 14, inciso "a"
Nota 6 do doc. 00100.184064/2019-44
Item 14, inciso "a.4"
Nota 4 do doc. 00100.180472/2019-27

Nota 7 do doc. 00100.184064/2019-44

Item 10 e 13

Nota 8 do doc. 00100.184064/2019-44

Item 16.1

5

Ajuste realizado
Ratifica-se que a vistoria deverá ser agendada de segunda a
sexta.
O item VII da cláusula terceira deverá ser mantido no Contrato
dessa contratação.
O item IX da cláusula terceira deverá ser mantido no Contrato
dessa contratação.
Troca do termo ANS por IMR
Troca de trecho do texto conforme sugestão dada.
Troca de trecho do texto conforme sugestão dada.
Foi incluso o item 18 para tratar da garantia contratual.
Conforme sugestão de texto da COPELI
Item eliminado do TR
Apesar da robusta justificativa salarial contida no item 10, foi
incluso que o Técnico em Telefonia deverá receber, no mínimo,
mesmo que a vencedora do certame faça parte de outra
convenção coletiva, o piso salarial da categoria do CCT
SINTTEL/SINDIMEST 2019/2020. Além disso, o Técnico em
Telefonia III faz juz à periculosidade conforme justificativas
expressas nesse item.
Inclusão no último parágrafo da justificativa da não utilização do
SRP.

Posto isso, restituímos os autos para continuidade processual.

Respeitosamente,
(Assinado digitalmente)
CHARLES BARBOSA OLIVEIRA
Chefe de Serviço de Rede Telefônica - SERETE
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
(Contratação com utilização de DGBM – Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de Contratações
do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13, de 2018, e do Ato da DiretoriaGeral nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.018063/2019-84, a
abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de
Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá inicio
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com as
quantidades, periodicidade, especificações, obrigações e demais condições deste edital e seus
anexos.
1
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1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e/ou CATMAT e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua
correta utilização.
2.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas
no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar
com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4. estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5. encontrem-se em processo de dissolução empresarial;

2.3.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
2.3.7. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3.8. cooperativa de mão de obra, conforme art. 5º da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de
2012.
2
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2.4. A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará
consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2. 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;
2.4.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5. Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do
sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e,
eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no
certame.
CAPÍTULO III – DA VISTORIA
3.1. É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio agendamento
junto à Coordenação de Telecomunicações do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com
antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações, inclusive na galeria técnica.
3.1.1. A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos horários de 8:30 a 12:00 e
14:00 a 17:00, pelo telefone (61) 3303-5210.
3.1.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3. A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1. A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de trabalho,
contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da
empresa (no caso de sócio ou gerente).
3.1.3.2. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será executada
a vistoria.
3.2. Realizada a vistoria, a licitante deverá emitir Declaração de Vistoria, nos termos do Anexo
10 do Edital.
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3.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, nos termos do Anexo 10 do Edital, assumindo todo e qualquer risco por
sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do
presente edital.
3.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO EM
GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO - DGBM

4.1. Esta contratação adotará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, 1/3
constitucional de férias, 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários, da multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias devidas aos
trabalhadores da Contratada nos termos do Ato da Diretoria-Geral nº 11, de 2017 (Anexo 17).
4.1.1. As verbas mencionadas no item 4.1 serão deduzidas do valor mensal a ser pago pelo
SENADO, mensalmente, à Contratada.
4.1.2. A última fatura apresentada pela Contratada relativa ao contrato a ser firmado será
paga após a comprovação da quitação das verbas mencionadas no item 4.1.
4.1.3. Os depósitos de que trata o item 4.1 serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada,
os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
4.1.4. As quantias que serão retidas para o atendimento deste Capítulo serão obtidas pela
aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da Contratada.
4.1.4.1. Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados
à Contratada após a comprovação dos respectivos pagamentos.
4.1.4.2. O percentual a ser retido relativamente a rubrica “Multa sobre FGTS e
Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” da planilha de
custos e formação de preços da proposta da Contratada será fixo e corresponderá a
4,78% (quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento) da remuneração do
empregado.
4.1.5. A retenção prevista no item 4.1, bem como a sua liberação à contratada, dar-se-á de
acordo com o previsto no Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 – Anexo 17.
4.2. A assinatura do contrato será realizada antes dos seguintes atos:
4.2.1. Solicitação do Senado Federal à Instituição Financeira, mediante oficio, de
implementação de DGBM;
4.2.2. A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM
perante a Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado
Federal para:
4
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4.2.2.1. ter acesso aos saldos e aos extratos;
4.2.2.2. efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de
penalidades administrativas.
CAPÍTULO V – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. A licitante deverá encaminhar 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 de propostas.
5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço total anual
de cada item para 12 (doze) meses, observadas as especificações constantes dos anexos deste
edital, expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto do
contrato, em especial observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e o Acordo
Coletivo de Trabalho ou a Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade
do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1.
5.3. O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta.
5.4. No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do sistema
a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo XIII deste
edital.
5.4.1. A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF.
5.4.2. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
público após o encerramento da fase de lances.
5.5. 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.
5.6. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens ou as que desatendam às
exigências deste edital.
5.7. A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte e
queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
5.8. A licitante que seja beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015,
que alterou a Lei nº 12.546/2011 deverá observar os valores máximos aceitáveis para esta
licitação, para empresas com desoneração, constantes do Termo de Referência – Anexo 1 e Anexo
8.
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5.9. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, a licitante
que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional não poderá se utilizar dos benefícios do regime tributário diferenciado em sua proposta
de preços e, caso venha a ser contratada, estará sujeita à retenção na fonte de tributos e
contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência de sua exclusão
obrigatória a contar do mês seguinte ao da contratação, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, excetuadas as situações previstas pelos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º-H, da referida lei.
5.10. 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, sem prejuízo de outras previstas em lei.
5.11. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.13. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e
seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. 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.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a
licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os motivos
da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
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CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro somente
poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1. as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2. os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
7.1.3. as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma flagrante,
a identificação da licitante.
7.2. Somente as licitantes com propostas apresentadas classificadas participarão da fase dos
lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do
valor consignados no registro de cada lance.
8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
8.3. 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.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
8.4.1. Na hipótese da ausência de registro de lance durante a etapa de disputa, a proposta
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, o lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
8.7. Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de disputa
“aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO IX - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
9.1. Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de lances,
serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
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9.1.1. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à menor
proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.1.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a
seu favor o objeto desta licitação;
9.1.1.2. não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite
fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
9.1.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.2. A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta ao
Portal
da
Transparência
do
Governo
Federal,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global anual.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 7 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
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12.1.1. A proposta de preços deverá, ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos:
12.1.1.1. Em relação aos Itens 1 a 3: Planilha de composição de custos e formação
de preços, conforme modelo constante do Anexo 9, com especificação da categoria
profissional, carga horária diária, preço mensal unitário por categoria, preço total
mensal por categoria, preço global mensal e global total da proposta para os 12 (doze)
meses de execução contratual;
12.1.1.1.1. A composição dos custos da proposta será realizada a partir do
Acordo Coletivo de Trabalho ou da Convenção Coletiva de Trabalho
indicado(a) sob a responsabilidade do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1,
devendo ser observado, como valor mínimo, os salários-base informados no
Anexo 6;
12.1.1.1.1.1. É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT
tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou,
em caso de vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante (art.
581, §1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto
da licitação.
12.1.1.1.1.2. Deverá ser considerado o auxílio-alimentação no valor de
R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos), por dia útil de trabalho,
fixado por decisão na 14ª Reunião de 2011 da Comissão Diretora,
realizada de 20/12/2011, ou valor estabelecido no Acordo Coletivo de
Trabalho ou na Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a
responsabilidade do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1, caso este
seja superior àquele.
12.1.1.1.1.3. Deverá ser apresentado memorial de cálculo para os itens da
planilha de formação de custos por categoria, conforme Anexo 9,
especialmente os variáveis, cujo cálculo dependa de dados estatísticos e
que não sejam decorrentes de obrigação legal. Tal memorial será avaliado
pelo Pregoeiro, com o suporte técnico da Equipe de Apoio com formação
profissional na área contábil, havendo a possibilidade de diligências e
complementação de informações, caso se entenda necessário.
12.1.1.1.1.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência
não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) ou Escrituração Fiscal
Digital (EFD), comprovando que as alíquotas dos referidos tributos
constantes da planilha de custos correspondem à média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos
previstos no art. 3º das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003, com base
nos quatro últimos demonstrativos ou, quando estes forem em número
inferior a quatro, nos demonstrativos apresentados após o enquadramento
da empresa no regime de tributação lucro real.
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12.1.1.2. Declaração expressa de que estará apta a iniciar a execução dos serviços no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato.
12.1.1.3. Declaração de que tomou conhecimento da retenção mensal das provisões
por meio de DGBM a ser realizada pelo Senado Federal, na forma do Capítulo IV e
do Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 (Anexo 17).
12.1.1.4. Instrumento de outorga de poderes ao representante legal da empresa que
assinará o contrato.
12.1.1.5. Declaração de que concorda com as condições do edital para aceitação da
garantia contratual, nos termos do Anexo 20.
12.1.2. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.1.3. O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar da
convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
12.1.4. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6. Todos os valores constantes da proposta de preços e planilhas anexas deverão ser
expressos em algarismo arábico e na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução do contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e
convenção coletiva de trabalho adotada;
12.1.7. Caso venha a ser contratada, a licitante não poderá alegar falta ou omissão de itens
nas referidas planilhas, e, às suas expensas, deverá executar todos os serviços e fornecer
todos os materiais que se mostrarem posteriormente necessários ao pleno atendimento do
objeto contratado, sem que isso implique em custo adicional ao Senado Federal.
12.2. Caso haja erros ou inconsistências no preenchimento da Planilha e esta puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente
para arcar com todos os custos da contratação, será oportunizado à licitante realizar os ajustes
necessários, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação formal do Pregoeiro.
12.2.1. Diante da complexidade das planilhas e ocorrência de novos erros decorrentes dos
ajustes realizados a partir do item 12.2 e os inúmeros incidentes de ordem legal, trabalhista,
tributário, previdenciário e contábil que emergem das planilhas, poderá o Pregoeiro
oportunizar à licitante melhor colocada a realização de novos ajustes.
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12.3. A proposta será desclassificada quando:
12.3.1. as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com
as exigências estabelecidas no edital;
12.3.2. contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade
de remuneração.
12.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as
especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser
superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1).
12.4.1. Os valores unitários não poderão ser superiores aos constantes nos Anexos 7 e 8.
12.4.2. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza formal
e a complementação de informações.
12.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.4.4. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO

13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
13.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes
aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar a fim
de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o
disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.
13.2. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do
certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme
natureza da pessoa jurídica.
13.3. Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no item
5.4 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
13.3.1. CAPACIDADE TÉCNICA:
13.3.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes
de telefonia, com número de postos de trabalho equivalente ao da contratação
pretendida.
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13.3.1.1.1. Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, de
15 (quinze) postos de trabalho;
13.3.1.1.2. Para a comprovação do lapso temporal mencionado no subitem
13.3.1.1 (12 meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as
contratações correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes;
13.3.1.1.3. Para a comprovação do quantitativo mencionado no subitem
13.3.1.1.1, será admitido o somatório de atestados;
13.3.1.1.4. A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos
que eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte
à contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
13.3.1.2. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número
do registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a
execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a
profissional(is), que tenha(m) vínculo coma empresa licitante, de nível superior, com
formação em Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas
nos artigos 8º e 9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II
da Resolução do CONFEA nº 1.010/2005;
13.3.1.2.1. A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante
em que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
13.3.1.3. Termo de Vistoria ou Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme
previsto nos subitens 3.2 e 3.3 deste edital.
13.3.1.4. Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
13.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
13.3.2.1. balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei ou de regulamentação da Receita
Federal do Brasil em caso de escrituração contábil digital, extraídos do Livro Diário,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, mediante os seguintes critérios:
13.3.2.1.1. LG - Liquidez Geral, LC - Liquidez Corrente e SG - Solvência Geral
superiores a 1 (um), sendo os índices obtidos a partir das seguintes fórmulas:
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𝐿𝐺 =

𝐴𝐶 + 𝑅𝐿𝑃
𝑃𝐶 + 𝐸𝐿𝑃

𝐿𝐶 =

𝑆𝐺 =

𝐴𝐶
𝑃𝐶

𝐴𝑇
𝑃𝐶 + 𝐸𝐿𝑃
Onde

AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
13.3.2.1.2. Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor global anual estimado para a
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
do último exercício social.
13.3.2.2. Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor global anual
estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita através do balanço
exigido no subitem 13.3.2.1, admitindo-se a sua atualização até o mês que anteceder
a abertura desta licitação, por meio de índices oficiais, quando encerrado há mais de
03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
13.3.2.3. declaração, conforme modelo constante do Anexo 12, que contenha Relação
De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem
por cento) do patrimônio líquido, podendo este ser atualizado na forma do subitem
13.3.2.2;

13.3.2.3.1. com o objetivo de demonstrar a veracidade das informações
prestadas na subcondição anterior, a licitante classificado, provisoriamente, em
primeiro lugar, deverá apresentar a Demonstração de Resultado do Exercício
(DRE) referente ao último exercício social.
13.3.2.3.2. caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados
na declaração de que trata o subitem 13.3.2.3, de 10% (para mais ou para menos)
13
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em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do
Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos, a
serem apreciados pela Equipe de Apoio com formação na área contábil.
13.3.2.4. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio
da pessoa física; e
13.3.2.5. A documentação constante no SICAF poderá ser considerada para fins de
comprovação da documentação exigida no subitem 13.3.2.1 (balanço patrimonial) e
13.3.2.3.1 (Demonstração de Resultado do Exercício – DRE).
13.3.3. OUTROS DOCUMENTOS:
13.3.3.1. A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
13.3.3.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal;
13.3.3.1.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993; e
13.3.3.1.3. Declaração de Proposta Independente (DPI).

13.4. Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
13.4.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
13.4.2. O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro
a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
13.4.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4. Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.
13.4.5. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
14
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envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item
anterior.
13.4.6. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
13.4.7. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5. Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6. Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para habilitação
relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são emitidos
somente em nome da matriz.
13.7. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
13.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art.
43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;
13.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
13.9. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
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13.10. Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover diligências
para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de
fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou da configuração
das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1. Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a confusão
societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas jurídicas
envolvidas, em especial as seguintes características:
13.10.1.1. identidade dos sócios;
13.10.1.2. atuação no mesmo ramo de atividades;
13.10.1.3. data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
13.10.1.4. compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou
de recursos humanos.
13.10.1.5. identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;
13.10.1.6. identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
13.10.2. Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada a
uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
13.10.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão temporária
e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim de declaração
de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
13.10.3.1. inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;
13.10.3.2. relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a
eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento inidôneo.
CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1. Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
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14.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias
fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2. Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção de
recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3. O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1. A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
15.1.3.2. Não será admitida intenção de recurso quando:
15.1.3.2.1. constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
15.1.3.2.2. fundada em mera insatisfação da licitante;

15.1.3.2.3. ostentar caráter meramente protelatório.
15.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
15.1.4.1. Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às razões
recursais no prazo indicado.
15.2. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido,
será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.
15.3. Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão objeto
do recurso.
15.3.1. Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à autoridade
superior para julgamento do recurso.
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15.4. Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao
Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e
XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Diretor-Geral do Senado Federal.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço global anual à vencedora do
certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado
no item 17.1.
17.1.2. O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3. Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica o
Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1. A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1, ficará
sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento
desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.
18.2. As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
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18.3. Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará sujeita ao
pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se contratada, ou
sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais cominações legais.
18.4. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br.
19.2. Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
19.2.1. A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a Administração
respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
19.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos
solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e
irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
20.2. Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo 1 – Termo de Referência;
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Anexo 2 – Descrição dos Serviços;
Anexo 3 – Qualificação dos Profissionais;
Anexo 4 – Equipamentos necessários e Uniformes;
Anexo 5 – Infraestrutura de Rede Atual do Senado Federal e Quantidade de Serviço
Executado no Último Contrato;
Anexo 6 – Descrição da Categoria, Quantidade, Jornada de Trabalho e Salário Base;
Anexo 7 – Planilha de Composição de Custos com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 8 – Planilha de Composição de Custos para Empresas Beneficiadas pela Desoneração
Tributária Prevista na Lei nº 13.161/2015 com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 9 – Planilha de preços de 1 (um) profissional nos termos da Instrução Normativa nº
06/2013 do MPOG/SLTI;
Anexo 10 – Modelo de Declaração de Vistoria ou de Dispensa de Vistoria;
Anexo 11 – Minuta de Contrato;
Anexo 12 – Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração
Pública;
Anexo 13 – Modelo de Apresentação de Proposta;
Anexo 14 – Modelo de Autorização;
Anexo 15 – Acordo entre o MPU e AGU;
Anexo 16 – Check List relativo às planilhas de formação de custos constantes do Anexo 9.
Anexo 17 – Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017;
Anexo 18 – Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o SENADO e o Banco do Brasil,
para operacionalização do DGBM;
Anexo 19 – Modelo de Autorização Para Utilização do Sistema de Depósito em Garantia
Bloqueados para Movimentação – DGBM;
Anexo 20 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para
aceitação da garantia contratual.
Anexo 21 – Ato do 1º Secretário nº 8/2018.
20.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1. A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária para
apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial
atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
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20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
20.5. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6. As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/1993
estão previstas nos anexos deste edital.
20.7. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
NOME DO PREGOEIRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante
o período de 12 (doze) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2, 3, 4 e 6 do Edital.
DO OBJETO
19739
CATSER
Item 1 – 20 profissionais
QUANTIDADE Item 2 – 6 profissionais
Item 3 – 4 profissionais
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado Federal visa
manter em operação toda infraestrutura e telefones em caráter permanente em suas
JUSTIFICATIVA
dependências. Sem a mesma, não há como manter a complexa rede telefônica em sua
devida ordem, bem como, nos casos de defeitos e suas incidências, não há como
repará-los em um prazo razoável para não impactar nos trabalhos legislativos.
ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global Anual

PREÇO
ESTIMADO

Item

Categoria

1

Técnico em
telefonia I
Técnico em
telefonia II
Técnico em
telefonia III

2
3

VIGÊNCIA DO
CONTRATO

Quant. de
profissionais

Valor Unitário
por
profissional
(R$)

Valor Total
Mensal/todos os
profissionais
(R$)

Valor Total
Anual/todos
os
profissionais
(R$)

20
6
4

Obs: Para as licitantes que sejam beneficiadas pela desoneração tributária prevista na
Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, o valor máximo aceitável para
esta licitação é de R$xxxxx, conforme Anexo 8.
De 12 (doze) meses consecutivos, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado
até o limite de 60 (sessenta) meses.
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Conforme Cláusulas Sexta e Sétima da minuta de contrato (Anexo 11).
FORMA DE
PAGAMENTO

Observação: A contratação será feita com retenção de provisões trabalhistas e/ou
previdenciárias, nos termos do Capítulo IV e do Anexo 17 do edital.

CLASSIFICAÇÃO
A ser informado pela SAFIN.
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.
SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 11)

Brasília, ___ de ______de 20__.
NOME DO PREGOEIRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS TÉCNICOS EM
TELEFONIA
As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de instalação e
reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa Legislativa, bem como
acompanhamento de obras voltadas às instalações telefônicas nos seus diversos órgãos e
gabinetes, de auxílio e de execução de novas instalações de cabeamento, de linhas
telefônicas e de ramais, pequenos reparos em aparelhos analógicos, aparelhos digitais,
aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão de caixas e distribuidores telefônicos,
operacionalização do Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas),
liberação e/ou controle de estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em
telefonia utilizados nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do
gerenciamento de atestos das chamadas e de contas telefônicas.
Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções ou nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como
trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos fac
símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;
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-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem executadas
por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer outra verificação
necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo
Senado Federal.

Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas internos da
COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los, atualizálos e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e dos
telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas disponível no
setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística de
documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o sistema
de gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas
telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens de
Serviço referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor, bem como
de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado pelo
chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções e nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como
trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac símiles,
telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;
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-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE, CTPAPL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao reparo das
linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo
Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto Arquitetônico
Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de proteção de linhas,
jumpers internos, cabos externos e seus pontos de aterramento em todo o complexo
predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch cords
de telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento de cabos,
excesso de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de ruído e
interferências nas comunicações nas tubulações existentes e dentro da galeria
técnica;

-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das ordens de
serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços que
surgirão por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de substituições de
trabalhadores;
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 3
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes qualificações
profissionais:
Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica



Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional



Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada.

Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica



Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional



Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
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serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e
Internet.

Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica




Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional





Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e
Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica
ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de ensino conceituada,
onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do curso técnico em
telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais e as
escolas técnicas, públicas ou privadas.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 4
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, CUSTOS E DEPRECIAÇÃO E
UNIFORMES
Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore, Tramontina,
Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);
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-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;

-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch, Makita,
Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque,
(referência: Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias
recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três) Técnicos
em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma para um Técnico
em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se responsabilizarão
pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as
mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou do
colaborador ao preposto da empresa. A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não
eximirá o Técnico em Telefonia em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede
Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua
substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por
meio de comunicação do fiscal ou gestor ao preposto da empresa. A substituição pelo mau
uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que a usou ou a perdeu, em ressarcila.
Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução do
objeto dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99
Pincel de 3/4";
23 un
R$ 2,70
Estilete grande
23 un
R$ 9,59

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
R$ 62,10
R$ 220,57
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Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

23 un
23 un
1 un

R$ 12,46
R$ 38,36
R$ 391,99

R$ 286,58
R$ 882,28
R$ 391,99

3 un

R$ 699,00

R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un

R$ 49,76

R$ 49,76

2 un

R$ 55,17

R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF nºs.
162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco) anos, com
excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente, multímetro e ferro de
solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor detalhamento, seguem vida útil e
taxa anual de depreciação para cada ferramenta na tabela abaixo:

33

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 95388D5F00342921.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.010536/2020-67

Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
Vida útil (anos)
NCM

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades diárias, esses
funcionários são frequentemente requisitados a realizarem atendimentos personalizados a
Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes serão compostos das seguintes peças:
MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
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c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos aos
colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa apresentação dos
mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer desconto financeiro aos
funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade anual ou, por causa de sua má
qualidade ou deterioração em serviço, quando reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto
da empresa.
Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor ou fiscal
para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado qualquer desconto
financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas quando os mesmos
estiverem deteriorados, por meio de comunicação do gestor ou do fiscal ao preposto da
empresa.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 5
INFRAESTRUTURA DE REDE ATUAL DO SENADO FEDERAL
E QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO NO ÚLTIMO CONTRATO
1. Infraestrutura

A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da COOTELE,
em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de Tarifação –
SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações – SEALMAT,
compõe-se de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede interna
chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE), distribuídos
por todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o DG
principal às Concessionárias de Telecomunicações;
- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas Residências
Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos C/G com
o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o PABX das
Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal – QI 12
do Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
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- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do Colorado,
Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago Sul, Anexo II –
subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco 2 (Interlegis), Bloco 10
(Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco 19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade
variando de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da COOTELE
com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas telefônicas, caixas
telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das ligações que
entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para efeitos de averiguações
das contas telefônicas em nível local ou de longa distância.
O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois)
aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo distribuídos
em: 470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e noventa e dois) telefones
analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones digitais.
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2. Quantidade de serviço executada no último contrato
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos
2018
Quantidade OS
2019
Quantidade OS
janeiro
579
janeiro
721
fevereiro
818
fevereiro
1204
março
638
março
931
abril
530
abril
808
maio
609
maio
764
junho
587
junho
813
julho
363
julho
662
agosto
1127
agosto
614
setembro
585
setembro
631
outubro
710
outubro
573
novembro
487
Total OS
15020
dezembro
266
Média
683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal acima, pois,
em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores, reformas de gabinetes,
aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros, a equipe não daria conta do
excesso de serviços, prejudicando a qualidade e eficiência e não atenderia ao ANS –
acordo de nível de serviço estipulado para execução das ordens de serviços. Deste modo,
na tabela 11 que segue, apresentam-se os meses com atividades atípicas ocorridas durante
os dois últimos anos.
Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
agosto
1127
Votação do orçamento de 2019
fevereiro
1204
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
março
931
Reformas e trocas de gabinetes de Senadores
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho de
reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada por, pelo
menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de técnico executará 3
ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho será de 6 (seis) horas
diárias.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento) das ordens
de serviços executadas na Tabela 10.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 6
DESCRIÇÃO DA CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E
SALÁRIO BASE
ITEM

TOTAL DE
FUNCIONÁRIOS

CATEGORIA

JORNADA DE
TRABALHO

SALÁRIO BASE

01

20

Técnico em Telefonia I

30 horas semanais

R$ 2.030,82

02

6

Técnico em Telefonia II

30 horas semanais

R$ 2.030,82

03

4

Técnico em Telefonia III

30 horas semanais

R$ 2.030,82

- Os valores salariais das categorias deverão estar compatíveis com Acordo Coletivo de Trabalho
ou Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do licitante, devendo ser
observado, como valor mínimo, os salários-base informados na tabela acima (Acórdão TCU nº
189/2011 – Plenário).
- É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista seu enquadramento
sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação sindical plúrima do empregador
terceirizante (art. 581, §1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto da licitação.
- A licitante se responsabiliza pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT incidente sobre o contrato em decorrência de decisão
judicial ou fato que afete o enquadramento sindical da CONTRATADA ou a sua vinculação a
instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão de classe
de sua categoria.
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Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos em
turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Turno

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 7
ESTE ANEXO TEM QUE SER PREENCHIDO APÓS PLANILHAMENTO PELA
COCVAP
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COM PREÇOS MÁXIMOS
ACEITÁVEIS
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Técnico em Telefonia I

20

Técnico em Telefonia II

6

Técnico em Telefonia III

4

Custo Unitário

Custo Mensal

TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 8
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA EMPRESAS BENEFICIADAS
PELA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 13.161/2015, QUE
ALTEROU A LEI Nº 12.546/2011
COM PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Técnico em Telefonia I

20

Técnico em Telefonia II

6

Técnico em Telefonia III

4

Custo Unitário

Custo Mensal

TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20___
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 9
PLANILHA DE PREÇOS DE 1 (Um) PROFISSIONAL NOS TERMOS DA IN Nº 5/2017, DO MPOG/SLTI
Empresa
CNPJ
CCT ou ACT
Data Proposta
Empresa beneficiada com a desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011 ? ( )Não
fundamentação legal (norma, artigo e inciso).

( )Sim. Indicar

LUCRO REAL / PRESUMIDO
CATEGORIA

Este modelo de planilha de custos é exemplificativo.
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

Percentuais

VALOR PROPOSTA

Salário Base
Adicional Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Hora noturna adicional
Adicional de HE
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-

Intervalo interjornada
Outros
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Auxilio Transporte {(x...(dias) -6% s/ salário} (Decreto nº 37.940/2016 - GDF)
Auxilio Alimentação ( por dia útil de trabalho)
Assistência Médica (Convenção Coletiva)
Seguro de vida ou invalidez
Auxílio funeral (convenção coletiva cláusula)

-

TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos

-

Uniforme (EPI)
Materiais (de consumo)
Equipamentos
Outros
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS
INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)

Percentuais

VALORES
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Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
(Variável de 1% a 3%)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)

-

TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO

Percentuais
13º Salário
Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :

4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade

Percentuais

VALORES
VALORES
-

TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado

Percentuais

VALORES
-

Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado

4,78%
TOTAL :

4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias
Adicional de Férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)

Percentuais

VALORES
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Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)
Outros

TOTAL :

-

TOTAL :

-

Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3

Percentuais
CUSTOS INDIRETOS (Taxa de Administração)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011e IN RFB 1436/2013

VALORES

-

C.4
(Somente para empresa beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011)
46

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 95388D5F00342921.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.010536/2020-67

Subtotal

-

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 + LUCRO)

-

(categoria
profissional)

Quantidade
TOTAL UNITÁRIO

1

TOTAL GERAL

1

VALORES

Observações:
1) Especificar a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho vigente tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de
“vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante”, norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no
objeto da licitação.
2) Apresentar memorial de cálculo dos itens variáveis da planilha (módulos I a IV)
3) O item Reserva Técnica não será aceito sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item, conforme disposto no Acórdão 593/2010 do
TCU - Plenário. Serão observados os limites estabelecidos pelo Acórdão 1753/2008 do TCU - Plenário.
Módulo 1:
Apresentar memorial de cálculo dos itens da "Composição da Remuneração"
Módulo 2 :
De acordo com a CCT vinculada à proposta, no Módulo II, poderá haver variação na quantidade de itens contemplados. Não será aceita a inclusão do item "Treinamento/Reciclagem
de Pessoal" (Acórdão 592/2010 - TCU - Plenário) nem do item "Supervisão e Fiscalização" (Acórdão 593/2010 - TCU - Plenário).
O Senado Federal não considerará os itens ‘Assistência Médica’, ‘Seguro de Vida’, ‘Auxílio Funeral’ ou quaisquer outros itens cuja
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obrigação de arcar com seus custos possua condicionantes que limitem as obrigações da empresa, e/ou que apliquem a obrigação somente aos profissionais da empresa que prestem
serviços terceirizados vinculados a um tomador de serviço.
Módulo 3 :
Apresentar memorial de cálculo dos itens especificados.
Módulo 4 :
Caso a empresa seja beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, a fim de majorar os percentuais anteriores e
facultar o retorno à opção pela oneração da folha de pagamento, deverá preencher este módulo prevendo esta condição.
O RAT (antigo SAT) contido Módulo IV poderá variar de 1,00% a 3,00% (com incidência do FAP, se for o caso), de acordo com o risco associado ao CNAE - Classificação Nacional
de Atividades Econômicas Preponderante da empresa atribuído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999). O percentual fixado na planilha apresentada está
sujeito a análise de adequação no momento da apresentação das propostas, na abertura do pregão.
Caso haja incidência do FAP, deve ser apresentada documentação hábil que comprove o fator incidente sobre o RAT considerado. Salienta-se, ainda, que não será possível a revisão
contratual futura em decorrência de modificações neste tributo (seja por alteração no enquadramento ou alteração no FAP). Assim, se houver o conhecimento de situações que ensejarão
alterações no futuro, estes fatores deverão ser considerados, bem como deve ser apresentada uma justificativa detalhada, que será avaliada no momento da validação das propostas.
Os percentuais referentes aos itens “Aviso Prévio Trabalhado” e Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado” serão devidos apenas no primeiro ano de vigência do contrato.
Havendo a prorrogação contratual, estes itens serão suprimidos da planilha de custos do contrato, em atendimento ao exposto nos Pareceres nº 003/2015 e 001/2016, da Secretaria de
Controle Interno do SF, em consonância com o Acórdão nº 3006/2010 – Plenário/TCU.
Os valores percentuais do “Aviso Prévio Trabalhado” e do “Aviso Prévio Indenizado” deverão ser complementares em até 100% da mão de obra contratada.
Após o primeiro ano do contrato será excluído o item “Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado”.
A exclusão do “Aviso Prévio Trabalhado” e da respectiva incidência da planilha não enseja a exclusão do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios
Indenizado e Trabalhado”
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O valor percentual do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” será fixo e corresponderá a 4,78% (quatro inteiros e setenta e oito
centésimos por cento) da remuneração do empregado.

Módulo 5 :
Não será possível a especificação dos percentuais de IRPJ e CSLL (módulo V), de acordo com a orientação do subitem 9.5.11 do Acórdão 1.595/2006 do TCU.
As alíquotas do Cofins e do PIS são 7,6% e 1,65%, respectivamente, no regime tributário Lucro Real. As alíquotas do Cofins e do PIS são 3,0% e 0,65%, respectivamente, no Lucro
Presumido.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20___
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 10
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE DISPENSA DE VISTORIA
(a depender do caso)
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da Licitação],
que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão], portador(a) do CPF
nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da Empresa Licitante], estabelecida
no(a) [Endereço constante dos documentos de constituição da empresa], para os fins da presente
declaração, vistoriei todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em
consideração, OU não considero necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do
Edital da licitação são suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena
execução do objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)

OBS: A licitante deverá adequar o texto à declaração pretendida.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/20__

(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 11
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a
empresa __________________ para a prestação de
serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________, com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___)
___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela
__/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, documento digital nº
________ do Processo n.º 00200.018063/2019-84, incorporando o edital e a proposta apresentada
pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este instrumento, e sujeitando-se as partes
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de instalação e reparação de
redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato
e do edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I – manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e qualificações que
ensejaram sua contratação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas;
II – apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;
III – efetuar o pagamento de seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e sociais, bem
assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato;
IV – designar formalmente preposto em Brasília, para representá-la perante a Administração
durante todo o período de vigência do contrato, não podendo este ser um dos empregados por
meio deste contrato;
V – manter seus empregados e prepostos uniformizados, fornecendo-lhes uniformes e calçados,
em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, de acordo com a respectiva categoria
profissional, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo 4, devendo haver
substituição com periodicidade anual, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
VI – fornecer ao gestor do contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos do início da
execução do contrato:
a) relação nominal dos profissionais, impressa e em mídia digital, com as respectivas
categorias, endereços e telefones residenciais e celular, horário de trabalho, local de
lotação, e comunicar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer durante a execução
dos serviços; e
b) documentos necessários à expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um
dos empregados prestadores de serviços no Senado Federal;
VII – comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos
serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os dados e as circunstâncias julgados
necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos.
VIII – substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao
substituído, nos seguintes casos:
a) falta justificada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem prévia
autorização, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a contar da comunicação da ausência, com
trabalhador com a mesma qualificação técnica, ficando sujeita à glosa de um dia de
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trabalho do funcionário (1/30 do valor mensal do funcionário) que se encontra na planilha
de composição de custo, no caso de não substituição, e a glosa no pagamento, em caso de
atraso na substituição, conforme Cláusula Quinta – Do Instrumento de Medição de
Resultado;
b) licenças;
c) solicitação do gestor do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;
d) automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências;
e) quando não possuir a qualificação mínima exigida; e
f) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou
inconvenientes ao SENADO, devidamente justificado.
IX – efetuar o pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze
centavos) por dia trabalhado, conforme fixado por decisão da Comissão Diretora na 14ª Reunião
de 2011, de 20/12/2011, ou o valor estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho vinculada
à proposta da CONTRATADA, caso seja superior àquele, antecipadamente ao mês de referência,
no prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho
aplicável;
X – fornecer transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para atender os dias de
trabalho, antecipadamente ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto em disposição
específica da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável;
XI – efetuar o pagamento do salário dos profissionais alocados até o 5º dia útil do mês subsequente
à realização dos serviços;
XII – efetuar, se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os meios de utilização do “BANCO DE HORAS”, de acordo com o que tiver
previsto no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho vinculada à proposta da CONTRATADA
e em conformidade com o art. 59 do Decreto-Lei nº 5.452/43;
XIII – registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos
postos de trabalho por meio de sistema biométrico de registro de jornada ou sistema eletrônico
similar, na forma disposta no § 2º do artigo 74 da CLT, permitindo à fiscalização do SENADO o
acesso aos respectivos dados.
a) Os empregados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item
anterior, no mínimo, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, e, se for o
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caso, os intervalos intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o
cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.
b) A instalação do sistema de controle de frequência não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na
prestação dos serviços.
c) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto, em até 30
(trinta) dias corridos após o início da execução do contrato, em local a ser acordado com o
gestor do contrato.
XIV – selecionar, treinar e reciclar os profissionais que irão prestar o serviço objeto deste
contrato;
XV – alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados,
com a utilização do ferramental adequado, de acordo com as especificações técnicas (Anexos 3 e
4 do edital);
XVI – observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho,
inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida;
XVII – manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o profissional com conduta insatisfatória
e/ou inconveniente, quando devidamente justificado;
XVIII – manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás, com fotografia
recente, expedidos pela Polícia do SENADO;
XIX – responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
XX – fornecer ao gestor do contrato todas as informações por este solicitadas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis;
XXI – apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela CONTRATADA; e
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c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços.
XXII – entregar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços,
quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
XXIII – entregar, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;
b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o SENADO;
c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado; e
e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
XXIV – entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato,
após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de
sua extinção ou rescisão:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 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.
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XXV – apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os
documentos elencados no inciso XXI;
XXVI – entregar o modelo de autorização constante no Anexo 15 do edital assinado, por ocasião
da assinatura do contrato;
XXVII – providenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e movimentação do
DGBM, em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação do SENADO;
XXVIII – viabilizar , no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
os meios necessários para:
a) o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal do Brasil, com
o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias e para o FGTS foram
recolhidas;
b) a obtenção do Cartão Cidadão pelos empregados junto à Caixa Econômica Federal;
c) a obtenção de extratos individuais de recolhimentos sempre que solicitado pela
fiscalização.
XXIX – fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de locomoção nos
quantitativos que se fizerem necessários à execução dos serviços;
XXX – fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte adequado no
deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução dos serviços do
objeto desse contrato, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
XXXI – manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos imediatamente, sendo que
os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na
rede elétrica;
XXXII – identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade, de forma
a não serem confundidos com similares de propriedade do SENADO;
XXXIII – responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de sua
propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao SENADO qualquer
responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros fatos que possam vir
a ocorrer;
XXXIV – responsabilizar-se por seus empregados, ficando o SENADO isento de qualquer
responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;
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XXXV – responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por acidente
ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;
XXXVI – responsabilizar-se pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT vinculada a proposta da CONTRATADA em
decorrência de decisão judicial ou de fato que afete o seu enquadramento sindical ou a sua
vinculação a instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão
de classe de sua categoria;
XXXVII – observar as diretrizes de que trata o Ato do Primeiro-Secretário nº 8/2018, Anexo 21
do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No mínimo 20% (vinte por cento) das vagas previstas neste
contrato deverão ser preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda a execução
contratual, conforme Ato da Comissão Diretora nº 07, de 2014.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/1993.
I – O disposto neste parágrafo deve ser observado ainda para os custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte;
II – Caso a proposta apresentada pela contratada apresente eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a contratada, este será revertido como
lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente pela
CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso se enquadre na definição de microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional a CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de
90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, a comunicação, à Secretaria da Receita
Federal, da exclusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado, nos termos do art. 30,
inciso II e § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e do Edital de Pregão Eletrônico nº
__/20__.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso a CONTRATADA não comprove a comunicação no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará à Secretaria da Receita Federal, para
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avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, inciso I, da Lei
Complementar nº 123/2006.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento dos salários e
demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS concernentes a este contrato, fica o
SENADO autorizado a deduzir das faturas os respectivos valores e efetuar o seu pagamento
direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste fato ao SENADO
até a data do adimplemento da obrigação poderá ser considerada como atenuante quando da
aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Na situação prevista no parágrafo anterior deve a CONTRATADA
fornecer ao SENADO de imediato todas as informações e documentos necessários para a
efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO OITAVO – Na impossibilidade de pagamento direto pelo SENADO, os valores
retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas,
contribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores intervalo para
repouso e alimentação, na forma dos arts. 71 e 72 da CLT, efetuando rodízio dos empregados
alocados no SENADO, de comum acordo com o gestor, quando a natureza do serviço exigir a
presença ininterrupta de profissionais no posto de trabalho.
I – Não haverá solicitação de folguistas, pelo SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade no que
se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao fornecimento de auxílioalimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos pessoais ou materiais causados por seus empregados ou prepostos ao SENADO ou a
terceiros, nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – É vedada a contratação, por parte da CONTRATADA e
para prestarem os serviços objeto do presente contrato, de empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes até o 3º grau, na linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
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afinidade, dos Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO, ocupantes de cargos
ou funções comissionadas, na forma do disposto no Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
nº 05, de 2011, e Decreto nº 7.203, de 2010.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem
sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Os empregados da CONTRATADA deverão obedecer
aos seguintes padrões de conduta:
a) Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido pela Polícia do
Senado Federal na altura do peito;
b) Ser discreto(a) e cortês;
c) Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar ou tiver acesso;
d) Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver acesso;
e) Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;
f) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observadas as
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – Os equipamentos descritos no Anexo 4 do Edital,
necessários à execução dos serviços, serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o
primeiro dia de execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste contrato, edital e anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Caberá ao SENADO as seguintes obrigações e responsabilidades, sem prejuízo das disposições
legais e das estabelecidas na contratação advinda do edital e deste contrato:
I – exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, por servidores ou comissão previamente
designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de
acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o
cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias relacionadas ao respectivo contrato, exigindo cópias dos documentos comprobatórios
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da quitação dessas obrigações, bem como o exame das carteiras profissionais dos prestadores de
serviços;
II – comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato, exigindo seu imediato saneamento sob pena de aplicação das penalidades previstas no
contrato;
III – permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências
para a execução dos serviços contratados;
IV – prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;
V – efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;
VI – exigir, mediante justificativa, a imediata substituição de qualquer empregado quando não
possuir a qualificação mínima exigida ou sempre que sua conduta for julgada insatisfatória ou
inconveniente para o SENADO;
VII – fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o
desempenho dos serviços a serem contratados;
VIII – fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos empregados da
CONTRATADA;
IX – solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material, utensílio ou
equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos
ou instalações ou, ainda, que não atendam às necessidades do SENADO.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada qualquer ingerência de agentes públicos vinculados ao
SENADO na administração da CONTRATADA, inclusive no que se refere à proibição de
direcionamento ou de indicação de pessoas para trabalharem na CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, por meio dos trabalhadores
alocados no SENADO, sob sua orientação, subordinação e supervisão direta, devendo o início da
prestação dos serviços dar-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A equipe técnica operará em caráter permanente nas
dependências do SENADO, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ininterruptamente, distribuída
ao longo desse horário, em turnos de 6 horas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A prestação dos serviços fora do horário ordinário estabelecido no
parágrafo primeiro deverá ser previamente solicitada ou autorizada pelo Gestor deste contrato,
desde que devidamente justificada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A jornada de trabalho dos profissionais referidos no Anexo 3 do
edital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por solicitação do gestor.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais
de semana e feriados ou em sessões extraordinárias do SENADO, fora dos dias e horários normais
de funcionamento do SENADO, a CONTRATADA, quando solicitado pelo fiscal ou gestor do
contrato, obriga-se a disponibilizar equipes com número de profissionais suficiente para a
execução dos serviços demandados.
PARÁGRAFO QUINTO – As horas trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho,
serão compensadas por meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre
funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO SEXTO – Em período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato
com reposição de funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair
de férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês de janeiro,
bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na segunda quinzena do
mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses meses em questão, hão haverá
substitutos ou feristas.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá executar os serviços, conforme descrito
no Anexo 2 do Edital.
PARÁGRAFO OITAVO – Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes
definições:
I - Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de funcionamento
dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos e/ou os decorrentes do uso
normal.
II - Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e defeitos, bem
como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos equipamentos, e abrangerá os
serviços de identificação de situações que possam causar avarias ou indisponibilidades ao
sistema de telecomunicações.
PARÁGRAFO NONO – Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento
de sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser executados aos
sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do SENADO.
61

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 95388D5F00342921.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.010536/2020-67

I - Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas, em dia
escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Os serviços de reparações e/ou instalações de redes telefônicas serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas e/ou Resoluções
da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem contempladas, dentre elas: NBR 13300,
NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727, NBR 13822, NBR 14565.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo
ou o bom, conforme o descrito na Cláusula Quinta, a CONTRATADA deverá executar os reparos
e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas no Anexo 4 do Edital e, se preciso
for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade, eficiência e efetividade.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – As malas de ferramentas individuais serão fornecidas
a 23 (vinte e três) Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas
uma para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se
responsabilizarão pela sua guarda e manuseio.
I – A substituição das malas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio ou
quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou
do colaborador ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia em
ressarci-la junto à empresa.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues
ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos.
I – A substituição das ferramentas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio
ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor
ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que a
usou ou a perdeu, em ressarci-la.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
dos serviços considerados inadequados pelo gestor.
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CLÁUSULA QUINTA – DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente edital de acordo com os
níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a glosas pelo descumprimento do IMR
– Instrumento de Medição de Resultados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento dos
indicadores de desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados dentro dos
prazos estabelecidos neste IMR.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de todas as
atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte fórmula:

Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço (%)  100% 

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100 %
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de Ordens
de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas e fornecidas por
meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS) desenvolvido por essa
Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais dados serão extraídos no formato
de planilha em Excel para sua averiguação e cálculos do NS conforme fórmula acima.
Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento e
Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio de sua
equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução conforme tabela
abaixo:
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Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços
Tempo máximo
Item
Atividades
de execução
(hh:mm)
1
Atualização de cadastro
02:00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00
24:00
24:00

Média mensal
de incidência
9
1
12
6
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1
1
2

Obs: A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de ordens de serviço
abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio para execução de uma
ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto aplicado
na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado como ruim ou
péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle de
Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o serviço;
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c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde, para cada
resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um décimo negativo)
na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme fórmula abaixo:

DQA  0,1xQR  0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para efeito
do cálculo do DQA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A avaliação dos serviços no mês sem contingência será realizada
conforme o que se segue.
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado, conforme
abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b.Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão imputados
diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no parágrafo quarto;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será calculada
mensalmente conforme fórmula do inciso II do parágrafo primeiro;
d.A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA)  100   PPNSi  DQA
i 1

onde:


PPNSi representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia por



desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;



DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.
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II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa) pontos,
serão aplicadas à Contratada os ajustes indicados na Tabela 5 do parágrafo quinto.
PARÁGRAFO TERCEIRO – No mês com contingência, considerado aquele em que o fluxo
normal de serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior, a Avaliação dos Serviços será
observado o seguinte:
I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da nota de
avaliação (NA);
II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo da NA,
apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
PARÁGRAFO QUARTO – O SENADO acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço
(NS) descrito no inciso I do parágrafo primeiro. De acordo com seu valor, será aplicado as
pontuações da tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação
Item

01

Descrição

Nível de Serviço - NS

Periodicidade de
Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos por
Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

PARÁGRAFO QUINTO – No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme
fórmula da alínea ‘d’ do parágrafo segundo, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicada glosa
aplicado ajuste à fatura apresentada pela CONTRATADA, conforme planilha a seguir:
Item
01
02
03
04
05
06
07

Tabela 5 – Ajustes na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços
Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
NA ≥ 90
Sem aplicação de ajustes à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via e-mail,
80,00 ≤ NA < 90,00
com confirmação do recebimento da Contratada.
Ajuste de 3,00% sobre o valor faturado no mês da
70,00 ≤ NA < 80,00
ocorrência.
Ajuste de 6,00% sobre o valor faturado no mês da
60,00 ≤ NA < 70,00
ocorrência.
Ajuste de 10,00% sobre o valor faturado no mês da
50,00 ≤ NA < 60,00
ocorrência
Ajuste de 15,00% sobre o valor faturado no mês da
NA < 50,00
ocorrência.
Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
02 (duas) notificações em meses consecutivos.
aplicação da segunda Notificação.
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Item
08

Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em meses Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
consecutivos.
aplicação da notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – O percentual máximo aceitável de ajuste mensal será de 10%, sendo
que acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes na Cláusula Décima Terceira.
CLÁUSULA SEXTA – DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO
EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO- DGBM
O SENADO fará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, de 1/3
constitucional das férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários; multa sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da CONTRATADA, por meio de Depósitos em Garantia
Bloqueados para Movimentação - DGBM.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As verbas mencionadas no caput desta cláusula serão deduzidas
do valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A última fatura apresentada pela CONTRATADA será paga após
a comprovação da quitação das verbas mencionadas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente
com os valores correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela
depositada, os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
PARÁGRAFO QUARTO – As quantias que serão retidas para o atendimento desta cláusula
serão obtidas pela aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão
liberados à CONTRATADA após a comprovação dos respectivos pagamentos.
PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados na forma do caput desta Cláusula serão
pagos diretamente aos trabalhadores nas seguintes condições:
I – parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º salário dos empregados
vinculados ao contrato, quando devido;
II – parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
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III – quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente
ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização
compensatória porventura devida sobre o FGTS; e
IV – ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o
pagamento das demais verbas descritas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A hipótese prevista no inciso IV do Parágrafo Sexto desta cláusula
não se aplica caso seja pactuado novo contrato, contiguamente, com a mesma empresa e com o
mesmo objeto.
PARÁGRAFO OITAVO – Ocorrendo a situação prevista no Parágrafo Sétimo desta cláusula,
poderão ser liberados à empresa os valores depositados referentes ao lucro e à taxa de
administração. O remanescente dos valores depositados passará a se vincular ao novo contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em
razão de celebração de novo contrato, os depósitos correspondentes à redução promovida serão
liberados na forma prevista no inciso III do Parágrafo Sexto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato
solicitação para pagamento direto aos trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência
dos eventos mencionados no caput desta cláusula, em até 20 (vinte) dias antes da data prevista
em ato normativo ou no Contrato para o pagamento das referidas verbas, bem como de lista em
formato definido pelo SENADO, contendo dados relativos ao pagamento dos empregados.
I – A CONTRATADA será informada de eventuais inconsistências nos dados para
pagamento em até 5 (cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no
Contrato para a quitação das referidas verbas.
II – Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de
informação seja da CONTRATADA, o SENADO não efetuará o pagamento direto aos
trabalhadores, cabendo à CONTRATADA efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou
contratuais, nos termos do Parágrafo Décimo Segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O prazo previsto no Parágrafo Décimo desta cláusula
não exime a CONTRATADA da responsabilidade de observar os prazos legais, que prevalecem
sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Na hipótese de inobservância do prazo previsto no
Parágrafo Décimo, ou caso o prazo legal para pagamento seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a
CONTRATADA quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias no prazo legal e solicitar a
liberação do respectivo valor ao SENADO.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os valores provisionados serão liberados à
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação dos documentos
que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao final da vigência contratual, o saldo existente no
DGBM somente será liberado à CONTRATADA após a comprovação da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias
aplicadas, em até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual, mediante
homologação e/ou instrumento equivalente emitido pelo sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Os valores depositados em garantia serão remunerados
nos termos do acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – No caso de haver cobrança de tarifa bancária, os recursos
atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor mensal estimado de
R$_______________(_____________), correspondente a mão de obra, conforme proposta da
CONTRATADA, documento digital nº ________, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a
antecipação de pagamentos por serviços não executados ou executados de forma incompleta.
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
ITEM

CATEGORIAS

QTDE

Custo Unitário

Custo Mensal

1
2
3
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço global anual estimado do presente contrato para o período
de 12 (doze) meses consecutivos é de R$ ____________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, necessários à perfeita execução
deste contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e convenção
coletiva de trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao preço
global mensal, mediante apresentação de documento fiscal em separado, os valores referentes a
eventual serviço extraordinário realizado, quando esgotados todos os meios de utilização do
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“BANCO DE HORAS”, respeitado o limite fixado pela legislação, por empregado, na
conformidade do inciso XII da Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de
depósito em conta bancária da CONTRATADA, condicionados ao prévio atesto dos serviços pelo
gestor, mediante o recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a discriminação dos
serviços, cuja data de emissão não poderá ser anterior à do último dia do mês vencido.
I – Os pagamentos mensais estão sujeitos a ajustes decorrentes da aplicação do IMR, nos
termos da Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO QUARTO – O primeiro documento fiscal a ser apresentado terá como período
de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos
fiscais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último
dia de cada mês.
PARÁGRAFO QUINTO – Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento do documento fiscal, condicionados à manifestação do gestor na
forma do parágrafo sétimo e à apresentação de:
I – prova de quitação da folha de pagamento específica deste contrato, relativamente ao
período constante do documento fiscal apresentado, a ser emitida pela instituição bancária
que efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referentes tanto à
remuneração mensal quanto ao 13º salário, quando for o caso deste pagamento pela
CONTRATADA, contendo o nome do funcionário e o valor do crédito promovido;
II – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias
de Relação de Empregados (GRE); bem como, de regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);
III – espelho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica
deste contrato;
IV – comprovantes de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação aos
empregados da CONTRATADA que prestem os serviços objeto do presente contrato;
V – tabela demonstrando os descontos efetuados na nota fiscal do mês de referência, sobre
os valores com obrigação mensal sem comprovação de pagamento (Vale-Transporte,
Auxílio Alimentação, Adicional Noturno, etc.), tendo como base de cálculo a fórmula de
composição de custos utilizada na formulação da planilha de preços das categorias;
VI – planilhas de custos de cada categoria e informações sobre qualquer outra vantagem;
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VII – planilha discriminada com o controle de frequência dos profissionais no horário
ordinário e extraordinário; e
VIII – apresentação da garantia prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados em DGBM, previstos na Cláusula Sexta,
serão liberados à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação
dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput da Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos mensais ficam condicionados à manifestação do
gestor do contrato ou, nos casos em que se enquadrem no § 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de
comissão designada pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento do documento fiscal, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, qualidade e cumprimento das demais obrigações contratuais.
PARÁGRAFO OITAVO – Eventual(is) irregularidade(s) constatada(s) na apresentação dos
documentos elencados nos incisos do Parágrafo Quinto ensejará(ão) a suspensão do pagamento
até que haja a regularização da pendência por parte da CONTRATADA pelo prazo máximo de
30 (trinta) dias, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade, bem como de rescisão
unilateral pela Administração.
PARÁGRAFO NONO – A falta de qualquer empregado, com exceção daqueles em gozo de
férias, sem a reposição prevista no inciso VIII da Cláusula Segunda, implicará desconto
automático de 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário, sem prejuízo da incidência
da multa contratual prevista na Cláusula Décima Terceira, não eximindo a CONTRATADA em
atingir o nível de serviço estipulado na Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – No encaminhamento do documento fiscal, a CONTRATADA
deverá fazer demonstração analítica da cobrança de cada rubrica de que trata esta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As eventuais despesas bancárias decorrentes de
transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Havendo vício a reparar em relação ao documento fiscal
mencionado no caput do Parágrafo Quinto, o prazo para pagamento poderá ser suspenso até que
haja reparação do vício.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sexto e a data do efetivo pagamento do documento fiscal, a serem incluídos em
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documento fiscal próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x
VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes de acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho exclusivamente para os itens de custos de mão de obra, desde que
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se
referir admitindo-se como termo inicial a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os itens correspondentes a despesas operacionais administrativas
(custos indiretos), lucro, insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou
convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de Preços de Mão de
Obra do Anexo 9, serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, não
incidindo sobre tais itens quaisquer variações decorrentes de acordo, convenção ou dissídio
coletivos de trabalho.
I – Quando a remuneração dos itens despesas operacionais administrativas (custos
indiretos) e lucro for estipulada através de índice percentual, estes terão seus percentuais da
proposta original conservados, nos casos de aditamentos provenientes dos institutos do ‘fato
da administração’ e do ‘fato do príncipe’, com o intuito de preservar a proporcionalidade e
a condição efetiva da proposta inicial da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O primeiro reajuste dos itens mencionados no parágrafo anterior
levará em conta para fins de cálculo a variação do índice pactuado entre a data de apresentação
da proposta e do primeiro aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão
sempre nos aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas-bases diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade da
repactuação será a data-base referente à categoria profissional que represente a maior parcela do
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custo de mão de obra da contratação conforme Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO – Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
PARÁGRAFO QUINTO – A repactuação será precedida de solicitação da contratada,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos relativos a mão de obra, por meio
de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção
coletiva que a fundamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de mercado.
PARÁGRAFO SEXTO – É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos somente a partir
da data de assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a retroação dos efeitos
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver
vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
PARÁGRAFO OITAVO – Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto da
repactuação poderá ter sua vigência iniciada em data futura, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para as próximas concessões.
PARÁGRAFO NONO – O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação se inicia a partir
da homologação da Convenção Coletiva ou do Acordo Coletivo de Trabalho vinculada à proposta
da CONTRATADA que fixar os novos custos de mão de obra abrangida pelo contrato e se
encerrará na data da prorrogação contratual subsequente, ou caso não haja prorrogação, na data
do encerramento da vigência do contrato, sob pena de preclusão do direito.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Nas repactuações baseadas em convenções coletivas de trabalho,
não serão aplicados os índices apresentados pela CONTRATADA quando estes estiverem
injustificada ou abusivamente mais altos que aqueles praticados no mercado relevante, hipótese
em que será apurada a média dos índices utilizados nas convenções coletivas de trabalho relativas
a períodos semelhantes, utilizando-se o percentual resultante como limite para a repactuação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A Administração poderá prever o pagamento
retroativo do período que a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de
Termo de Acerto Final de Contas, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O arredondamento de valores e preços deste contrato
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010.
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I – para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais;
II – quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na alínea I for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho _______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho nº _______.
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no valor
de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2 % (dois por cento) do valor global deste
contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia; ou
III - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar do
recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante
justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia será liberada, se for o caso, até 15 (quinze) dias após a
comprovação do adimplemento de todas as verbas devidas aos empregados a título rescisório,
observando-se os requisitos do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
I – A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação;
II – Caso o pagamento de que trata o inciso anterior não ocorra até o fim do segundo mês
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
PARÁGRAFO QUINTO – A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo o
prazo de execução do contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após o término
da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da execução
gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à relação
entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, deverá
assegurar ressarcimento, indenização e pagamento de, no mínimo:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de responsabilidade civil
da CONTRATADA durante a execução do contrato;
IV – obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato
e não honradas pela CONTRATADA;
V – prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho oriundos da execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
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em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a integralização
do valor correspondente à garantia.
II – O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido esteja
plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento mensal
à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da regular
garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I – As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a
III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto no
Ato da Comissão Diretora nº 02, de 2008, e nos Atos da Diretoria-Geral nº 20/2015 e 27/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
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Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser
impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I – apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos
à administração pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os
infratores às penalidades ali previstas.
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PARÁGRAFO QUARTO – Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste contrato,
sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula,
observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de
alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, excluídas as infrações detalhadas
constantes no Parágrafo Nono, sujeitará à CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por
cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Quinto,
inciso II, da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30
(trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos quinto
e sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais
sanções.
PARÁGRAFO OITAVO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de até 5% (cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO NONO – Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa, em
percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor contratual mensal vigente, sem
prejuízo das outras sanções previstas em lei.

ITEM
1
2
3
4
5

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes, em até 15 dias úteis após assinatura do contrato,
por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
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6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

ITEM
15
16
17
18
19
20
21

Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram
sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de segurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
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22
23

ITEM
24
25
26

fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A advertência será aplicada à CONTRATADA na primeira
ocorrência das infrações de Grau 1 definidas no quadro acima.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência de infrações do mesmo grau, previstas
nos quadros do parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor da multa aplicada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Para os casos de infrações contratuais não previstas
nos parágrafos anteriores, o SENADO aplicará multa, a ser fixada entre os graus 1 e 4, em razão
da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os percentuais previstos nesta cláusula, somadas
todas as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo e
quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula décima
quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por cento)
do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha
na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a União, nos termos do art.
7º da Lei nº 10.520/2002.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena
de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre
desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a
autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios
previstos no parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – A multa aplicada, após regular processo administrativo e
garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA
ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – Ao final da vigência contratual e após quitadas
todas as verbas trabalhistas e previdenciárias, incluindo as rescisórias, havendo saldo existente no
DGBM, este poderá ser utilizado para pagamento das penalidades contratuais, observado o
Parágrafo Vigésimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma dos
parágrafos vigésimo e vigésimo primeiro, será o valor remanescente descontado da garantia ou,
em último caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
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A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I – determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
III – judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO – Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos
§§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, II, da Lei n.° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste contrato,
deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da vigência
contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá, em até 60 (sessenta) dias contados
do término do contrato, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos rescisórios de
caráter trabalhista devidos aos seus empregados, segundo os requisitos do inciso XXIV da
Cláusula Segunda e do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__.

SENADO FEDERAL

Diretor da SADCON

REPRESENTANTE
CONTRATADA

Coordenador da COPLAC
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 12
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que esta empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a)
__________________________ 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

Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 13
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
M O D E L O D E A PR E S E NT A Ç Ã O DE PR O PO S T A
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, à Comissão
Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII – DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
e-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (informar o tipo de documento)
Empresa beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011? ( )Não ( )Sim Indicar fundamentação legal (norma, artigo e inciso)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não

Mão de Obra
Item

Categoria

Carga
horária diária

Total de
Funcionários

Valor
unitário
Mensal (R$)

Valor total anual
SINDICATO DA CATEGORIA:
DATA BASE DA CATEGORIA: DIA/MÊS/ANO:

Valor total
Mensal(R$)

R$
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Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total mensal e total global anual
da proposta, seguindo a numeração constante no edital.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 14
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários
e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS aos trabalhadores, concernentes a este
contrato, quando houver falha no cumprimento das obrigações por parte desta Empresa, até o
momento da regularização.
Autorizo também o CONTRATANTE reter da fatura o valor da garantia contratual, na
hipótese de não apresentação da garantia no prazo acordado.

EMPRESA:
CNPJ:
Representante
Cargo:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 15
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ACORDO ENTRE O MPU – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A AGU ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Acordo entre MPT e AGU impede a União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas
de mão de obra.
Termo de Conciliação Judicial
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra.
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos
Ramos e pelo Procurador do Trabalho, Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração
Pública;
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei
trabalhista;
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei nº. 5.764, de 16.12.1971, art.
4º "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma
estatutária (art. 86 da Lei nº. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de obra
terceirizada;
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CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que prestam
serviços de natureza subordinada à UNIÃO, embora laborem em situação fática idêntica a dos
empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de
qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do
trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho
subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho (arts. 5º, caput, e 1º, III e IV, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º da
CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas cooperativas;
CONSIDERANDO o teor da Recomendação para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª
sessão da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os
Estados devem implementar política no sentido de: "8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam
criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer
relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos
trabalhadores, velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."
RESOLVEM
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo nº 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas
de mão de obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o
labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação
ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao
desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:
a) – serviços de limpeza;
b) – serviços de conservação;
c) – serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – serviços de recepção;
e) – serviços de copeiragem;
f) – serviços de reprografia;
g) – serviços de telefonia;
h) – serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i) – serviços de secretariado e secretariado executivo;
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j) – serviços de auxiliar de escritório;
k) – serviços de auxiliar administrativo;
l) – serviços de office boy (contínuo);
m) – serviços de digitação;
n) – serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – serviços de ascensorista;
q) – serviços de enfermagem; e
r) – serviços de agentes comunitários de saúde.
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal.
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja atividade
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões
(inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer
meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não
coletiva) pelos seus associados.
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos
podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados),
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais.
Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira
e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação
às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de
habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente
os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento
(intermediação de mão de obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer
natureza.
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados
pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua
homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais,
como anexo.
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços
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para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à
assinatura do respectivo contrato.
DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas
no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, será
responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no
caput, sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste,
a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa
perante o Ministério Público do Trabalho.
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às
empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito
de sua competência.
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juíz
da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de
sua homologação judicial.
Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.
Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.
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Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em
cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e
876, caput, da CLT.
Brasília, 05 de junho de 2003.
GUILHERME MASTRICHI BASSO-GUIOMAR RECHIA GOMES
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho
BRASILINO SANTOS RAMOS-FÁBIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO-MÁRIO LUIZ GUERREIRO
Subprocuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:
_________________________________________________
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA
_________________________________________________
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Associação dos Juízes Federais
do Brasil - AJUFE
_________________________________________________
REGINA BUTRUS
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
do Trabalho – ANPT

92

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 95388D5F00342921.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.010536/2020-67

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 16
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
CHECK LIST RELATIVO ÀS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS
CONSTANTES DO ANEXO 9
Pregão
Data de Abertura
Itens/Grupos
Empresa
CNPJ
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

2.3

Verificações prévias
Edital exige salários mínimos?
Há exigência de valores mínimos de
benefícios?
Há condição diferenciada de férias
(períodos de recesso sem exigência de
substituição, etc.)?

Sim Não Não se aplica

Observações/Pedidos
Verificações na planilha
Sim Não Não se aplica de esclarecimento
Em caso de resposta positiva ao item
1.1, a proposta atende aos valores
mínimos de salários definidos no edital?
Foi apresentada a CCT a que todas as
categorias da proposta se vinculam?
Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de INSS no
módulo 4.1 zerado), os valores da
proposta estão abaixo dos valores
estimados para empresas desoneradas
(no edital, estes valores são diferentes
dos valores estimados para empresas
sem este benefício)?
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Em caso de resposta negativa ao item
1.1, a proposta atende aos pisos salariais
estipulados na CCT apresentada?
O RAT apresentado na proposta condiz
com o RAT associado ao CNAE
PREPONDERANTE constante da GFIP
2.5
da empresa (vide Anexo V do RPS
(Decreto nº 3.048/1999) c/c Anexo I da
IN RFB 1.071/2010)?
Caso haja incidência de FAP sobre o
2.6 SAT/RAT, foi apresentado o
comprovante?
Foi apresentado o memorial de cálculo
de cada percentual constante nas
planilhas de formação de custos, bem
2.7
como de cada item cotado nos módulos
2 e 3 (equipamentos, uniformes, EPIs,
etc)?
Caso haja adicional noturno, o mesmo
foi calculado corretamente (vide
condições estipuladas em CCT/ACT, ou
2.8
memorial de cálculo pelo padrão da
CLT, adaptado à situação da
contratação)?
Caso haja adicional de periculosidade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.9 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário base)?
Caso haja adicional de insalubridade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.10 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário mínimo vigente)?
Caso haja cotação de horas extras de
forma habitual, estas foram calculadas
2.11
corretamente (vide condições estipuladas
em CCT/ACT, ou em CLT)?
Caso haja cotação de materiais ou
equipamentos, foram observadas as
2.12
condições de depreciação estipuladas
pela ADVOSF)?
2.4
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de 0% do INSS,
no módulo 4.1), se foi apresentada a
fundamentação legal e cotada
corretamente a nova contribuição
previdenciária sobre a receita bruta –
CPRB (A nova regra da desoneração
dada pela Lei nº 13.161/2015, com
vigência a partir de 1º/12/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011). O
percentual está correto?
Os cálculos estão efetuados
corretamente, de acordo com a planilha
padrão de conferência (incluindo cálculo
de impostos "por dentro" e cálculo de
percentuais de despesas administrativas
e lucro na forma definida na IN Nº
5/2017 IN 02/2008, ou seja, despesas
administrativas incidem sobre o total dos
módulos 1 a 4; lucro incide sobre o total
dos módulos 1 a 4 acrescidos das
despesas administrativas; impostos
incidem sobre o valor final)?
Os percentuais de aviso prévio
trabalhado e indenizado e de suas
respectivas multas são coerentes com a
sistemática explanada pela SCISF?
Os cálculos de arredondamento são
condizentes com as disposições do Ato
nº 20 de 2010 do Primeiro-Secretário
(inclusive no resumo)?
Os benefícios previstos em CCT estão
cotados na proposta (observar que o
Plano de Saúde na CCT do
SEAC/SINDISERVIÇOS não pode ser
aceito, tendo em vista o posicionamento
da ADVOSF)?
Caso não cotado algum benefícios
previsto em CCT, há justificativa válida
apresentada pela empresa?
Há alguma categoria com fator K
superior a 2,70 sem justificativa
plausível (caso haja, deve ser pedida
redução dos valores à empresa)?
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2.20

2.21
2.22

2.23

2.24

2.25

No caso da empresa se beneficiar da
desoneração, mesmo que o fator K seja
menor que 2,70, há valores abusivos de
lucro, despesas administrativas ou
quaisquer outros elementos da planilha
(caso haja, deve ser pedida redução dos
valores à empresa)?
Os percentuais decorrentes de obrigação
legal foram cotados corretamente?
Os percentuais decorrentes de dados
estatísticos foram calculados
corretamente e possuem justificativas
plausíveis?
Se existirem outros itens na contratação
sem relação com terceirização de mão de
obra, os cálculos aritméticos foram
realizados corretamente?
As verbas variáveis foram calculadas de
acordo com o número de dias
considerados usualmente pelo Senado
(22 dias para 2ª a 6ª; 15 dias para escala
15x36; 26 dias para 2ª a sábado)? Em
caso negativo, foram apresentadas as
devidas justificativas?
Foi cotada indevidamente Contribuição
Assistencial?
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 17
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 11, DE 2017
Institui os Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação DGBM nos Contratos de Terceirização de Mão de Obra no Senado

Federal.
A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso das competências conferidas pelo
art. 252 do Regulamento Administrativo, consolidado pela Resolução do Senado Federal nº 20,
de 2015;
Considerando o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria da Diretoria-Geral nº 3205 de 2016
destinado a estudar e propor novas formas de contratação e pagamento nos processos de
terceirização e mão de obra, RESOLVE:
Art. 1º Os editais de licitação e os contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva de
mão de obra no âmbito do Senado Federal deverão conter previsão de provisionamento de valores
para o pagamento das férias, de 1/3 (um terço) constitucional das férias e 13º (décimo terceiro)
salário, com seus respectivos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
encargos previdenciários; multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias
devidas aos trabalhadores da contratada, por meio de Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação - DGBM.
§ 1º As verbas mencionadas no caput deste artigo serão deduzidas do valor mensal a ser pago
diretamente à empresa.
§ 2º A última fatura apresentada pela contratada será paga após a comprovação da quitação das
verbas mencionadas no caput deste artigo.
§ 3º Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e á taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, os quais
serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
§ 4º As quantias que serão retidas para o atendimento deste artigo serão obtidas pela aplicação de
percentuais e valores constantes da proposta da contratada.
§ 5º Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados à contratada
após a comprovação dos respectivos pagamentos.
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Art. 2º Os valores provisionados na forma do artigo 1º serão pagos diretamente aos trabalhadores
nas seguintes condições:
I - parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
II - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III - quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente ao 13º
(décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS; e
IV - ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o pagamento
das verbas descritas no caput do art. 1º.
§ 1º A hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica caso seja pactuado novo
contrato, contiguamente, com a mesma empresa, e com o mesmo objeto.
§ 2º Ocorrendo a situação prevista no § 1º, poderão ser liberados à empresa os valores depositados
referentes ao lucro e à taxa de administração. O remanescente dos valores depositados passará a
se vincular ao novo contrato.
§ 3º Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em razão de celebração de
novo contrato, os depósitos correspondentes á redução promovida serão liberados na forma
prevista no inciso III deste artigo.
§ 4º A contratada deverá apresentar à Administração solicitação para pagamento direto aos
trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência dos eventos mencionados no caput
em até 20 (vinte) dias antes da data prevista em ato normativo ouno Contrato para pagamento das
referidas verbas, bem como de lista em formato definido pelo Senado, contendo dados relativos
ao pagamento dos empregados.
I - A contratada será informada de eventuais inconsistências nos dados para pagamento em até 5
(cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no Contrato para quitação das
referidas verbas;
II - Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de informação seja
da contratada, o Senado Federal não efetuará o pagamento direto aos trabalhadores, cabendo á
contratada efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou contratuais, nos termos do § 6º;
§ 5º O prazo previsto no § 4º não exime a contratada da responsabilidade de observar os prazos
legais, que prevalecem sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
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§ 6º Na hipótese de inobservância do prazo previsto no § 4º, ou caso o prazo legal para pagamento
seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a contratada quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias
no prazo legal e solicitar a liberação do respectivo valor ao Senado Federal.
§ 7º Os valores provisionados serão liberados á contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
contar da apresentação dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput
do artigo 1º.
§ 8º Ao final da vigência contratual, o saldo existente no DGBM somente será liberado à
contratada após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias aplicadas, em até 90 (noventa) dias após
o encerramento da vigência contratual, mediante homologação e/ou instrumento equivalente
emitido pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados.
§ 9º Quando, por decisão da Diretoria-Geral, não for possível a realização dos pagamentos
diretamente aos trabalhadores pela própria Administração, os valores provisionados serão
depositados em consignação na Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias
e FGTS.
Art. 3º O Senado Federal firmará Acordo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira, cuja
minuta constará anexa ao Edital, o qual determinará os termos para a implementação de DGBM,
bem como as condições de sua movimentação.
Art. 4º O Acordo de Cooperação Técnica poderá ser ajustado ás peculiaridades do objeto do
contrato administrativo e aos procedimentos internos da Instituição Financeira.
Art. 5º A assinatura do contrato de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
entre o Senado Federal e a empresa vencedora do certame será realizada antes dos seguintes atos:
I - Solicitação do Senado Federal á Instituição Financeira, mediante oficio, de implementação de
DGBM;
II - A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM perante a
Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado Federal para:
a) ter acesso aos saldos e aos extratos;
b) efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de penalidades
administrativas.
Art. 6º Os valores depositados em garantia serão remunerados pelo índice da poupança ou outro
definido no acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira, sempre escolhido o de
maior rentabilidade.
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Art. 7º O Senado Federal poderá negociar com a Instituição Financeira, caso haja cobrança de
tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para implementação e manutenção de
DGBM.
§ 1º Os editais deverão informar aos proponentes que, em caso de cobrança de tarifa bancária, os
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
Art. 8º Compete à Diretoria Executiva de Contratações autorizar a movimentação dos valores
depositados em garantia bloqueados para movimentação - DGBM.
Art. 9º Os DGBM serão adotados nos processos de licitação de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra que forem autuados a partir da vigência desta norma.
Art. 10. A Administração promoverá novas licitações para suprir os objetos dos contratos em
vigor, visando á implementação de DGBM, salvo hipótese de concordância das atuais contratadas
com a adoção imediata do DGBM, nas prorrogações, repactuações ou aditivos dos contratos em
curso, o que ocorrer primeiro.
§ 1º Em caso de concordância, conforme o caput deste artigo, os DGBM serão implementados
nas prorrogações, repactuações ou aditivos que forem autuados a partir da vigência desta norma.
§ 2º Nos contratos em vigor, a adoção de DGBM poderá ser postergada por decisão fundamentada
da Diretoria-Geral, desde que a próxima alteração contratual não exceda 180 (cento e oitenta)
dias, contados da última alteração.
§ 3º A concordância da contratada implicará a obrigação de efetuar DGBM dos valores referentes
á multa do FGTS e de outras verbas trabalhistas e previdenciárias já recebidas pela empresa e não
pagas aos trabalhadores.
§ 4º A Diretoria-Geral poderá autorizar que os depósitos previstos no § 3º sejam parcelados em
até 12 (doze) meses, mediante solicitação da empresa para compensação de seus créditos perante
o Senado Federal.
Art. 11. Caberá à Comissão de Minutas-Padrão promover as alterações necessárias nos editais e
nos contratos para a implementação de DGBM.
Art. 12. Poderá a Diretoria-Geral determinar a implementação do DGBM nos contratos em vigor
ou em processos de contratação já autuados, bem como dispensar sua implementação nos
contratos em vigor ou em novas contratações.
Art. 13. Revoga-se o Ato da Diretoria-Geral nº 2 de 2017.

Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
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Senado Federal, 07 de março de 2017. Ilana Trombka, Diretora-Geral.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 18
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2017/0010
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO SENADO FEDERAL E O
BANCO
BRASIL
S/A,
VISANDO
A
OPERACIONALIZAÇÃO DO “DEPÓSITO EM
GARANTIA”, VINCULADO A OBRIGAÇÕES,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
SLTI/MP Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES.
A UNIÃO, por intermédio do Senado Federal, Órgão do Poder Legislativo, com sede na Praça dos Três
Poderes, em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela
Diretora-Geral, Senhora ILANA TROMBKA, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº
6051093372, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 74270745053, nomeado pela Portaria do Presidente nº 4,
de 2015, publicada no BASF nº 5685, Seção 11, de 12.2.2015, doravante denominada SENADO
FEDERAL ou ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e o BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº
1607-1, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001/91, estabelecido no Setor Comercial Norte Quadra
2 Bloco A Sala 601 – Edifício Corporate Financial Center, CEP:70.712-900 – Brasília – DF, neste ato
representado pelo seu Gerente Geral Sr. MANOEL IRINEU SÁ LIMA, casado, CNH nº 26091609,
DETRAN-DF, CPF nº 233.359.473-04, doravante denominado BANCO, resolvem celebrar o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para gerenciamento de depósitos para Garantias de Contratos
Administrativos, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações
posteriores, por meio do denominado DEPÓSITO DEM GARANTIA, e demais normas pertinentes,
mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:
1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
4. Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação – são depósitos efetuados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a título de garantia do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e outras a serem provisionados às empresas contratadas para prestação de
serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra na forma da Instrução Normativa/SLTI/MP
nº 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
5. Contratos – instrumento formalizador do vínculo entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
e o Prestador de Serviços materializado pelo sistema do BANCO por um “Evento” o qual possibilita à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a individualização dos depósitos e a gestão de cada
contrato.
6. Evento - é a representação no sistema do BANCO do Contrato entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e o Prestador de Serviços, onde é abrigado o Depósito em Garantia – bloqueado para
movimentação.
7. Usuário(s) - servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e por ele formalmente
indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de
Autoatendimento do BANCO.
8. Administração Pública Federal - Administração Direta e Indireta da União, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas.
9. ID Depósito: é o número que identifica o pré-cadastramento do Depósito em Garantia – bloqueado
para movimentação, que dará origem ao depósito após o envio dos recursos pelo depositante.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios
para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos
firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos".

1. Os Contratos firmados entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e a empresa terceirizada
serão albergados pelo Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
2. O Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação será destinado, exclusivamente, para
recebimento dos recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de
preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
3. Os recursos depositados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL serão individualizados em
Eventos específicos, abertas para cada contrato administrativo firmado com seus prestadores de serviços.
4. A movimentação ou encerramento do Depósito em Garantia se dará unicamente mediante ordem
expressa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e eventual saldo existente será debitado visando
à destinação definida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
5. Os recursos provisionados em Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação - serão
corrigidos automaticamente, pelo BANCO, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança,
na forma pró-rata die, ou outro índice que venha a substituí-lo.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO FLUXO OPERACIONAL
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A abertura, captação e movimentação dos recursos dar-se-á conforme o fluxo operacional a seguir:
1°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador de serviços.
2°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de Despesas ou do servidor
previamente designado por este, envia ao BANCO ofício, na forma do Anexo I do presente Termo,
solicitando o cadastramento de Evento específico para acolhimento do Depósito em Garantia bloqueado para movimentação, que serão efetuados como provisionamento, em cumprimento ao que
determina a Instrução Normativa/SLTI/MP n° 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
3°) Após cadastramento do Evento, o BANCO encaminha à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL ofício na forma do Anexo 11, solicitando o comparecimento do Prestador de Serviços para
assinatura do contrato e entrega de documentação.
4°) Após assinatura do contrato pelo Prestador de Serviços, o BANCO encaminha à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ofício na forma do Anexo 111 do presente Termo
informando os dados do Evento cadastrado.
5°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL gera o ID Depósito na internet no
endereço www.bb.com.br ou o solicita à sua agência de relacionamento.
6°) De posse do ID Depósito, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia ao BANCO Ordem
Bancária para abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6.1)
Após geração do primeiro ID Depósito, novos depósitos para um mesmo Evento podem
ser realizados da seguinte forma:
6.1.1) Para que os recursos sejam depositados no mesmo Depósito em Garantia bloqueado para movimentação (depósito em continuação): utilize o ID Depósito do
primeiro depósito ou o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação
para geração de novo ID Depósito;
6.1.2) Para que os recursos sejam depositados em Depósito em Garantia - bloqueados
para movimentação distintos: gere um novo ID Depósito para cada depósito utilizando a
opção "primeiro depósito".
7°) O BANCO recebe a Ordem Bancária transmitida via arquivo pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e efetua a abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
8°) O BANCO envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em leiaute
específico, contendo o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação bem como
as eventuais rejeições, indicando seus motivos.
9°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de despesa ou do servidor
previamente designado por este, solicita ao BANCO a movimentação dos recursos, na forma do Anexo
IV do presente Termo.
10) O BANCO acata solicitação de movimentação financeira efetuada pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL, confirmando por meio de ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Termo.
11) O BANCO disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via internet, para
consulta de saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
CLÁUSULA QUARTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:
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1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento do BANCO, onde está estabelecido o vínculo jurídico com
o BANCO, para amparar a utilização do aplicativo Autoatendimento Setor Público para consulta dos
saldos/extratos pela internet.
2. Designar, por meio de ofício, conforme Anexo VI do presente Instrumento, servidores para os
quais o BANCO concederá acesso aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento, com poderes para
efetuarem consultas aos saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
3. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando o cadastramento do Evento que abrigará o Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
4. Remeter ao BANCO arquivos de Ordem Bancária em leiaute específico, para a abertura do Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
5. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando a movimentação de recursos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação diretamente para a conta do Prestador de Serviços.
6. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIl do presente instrumento, a bertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação,
orientando-o a comparecer à Agência do
BANCO, para providenciar entrega de documentos e assinatura do contrato, em caráter irrevogável e
irretratável.
7. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de
Autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e extratos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação.
8. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pelo BANCO.
9. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de Autoatendimento do BANCO.
10. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de Autoatendimento do
BANCO.
11. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra
de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de Autoatendimento, conforme
item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de
conhecimento de terceiros não autorizados .
12. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu
equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento
incompleto de informações.
13. Comunicar tempestivamente ao BANCO qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o
perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de Autoatendimento, em especial, no que concerne à
segurança das informações.
14. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos do BANCO possam vistoriar o hardware e software
utilizados para conexão aos sistemas de Autoatendimento.
15. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de
Autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face
de servidores, prestadores de serviço e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL, que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação do BANCO.
16. A abertura e a manutenção de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação são isentas
da cobrança de tarifas bancárias, durante a vigência deste Termo de Cooperação Técnica.
CLÁUSULA QUINTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO BANCO
Ao BANCO compete:
1. Disponibilizar os sistemas de Autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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2. Gerar e fornecer chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de
Autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos
detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.
3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos
pelo BANCO, por intermédio dos sistemas de Autoatendimento ou por outro meio de comunicação
utilizado pelo BANCO.
4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste Termo.
5. Processar os arquivos remetidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL destinados a abrir
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6. Gerar e encaminhar via sistema de Autoatendimento, os arquivos retorno do resultado da abertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
7. Efetuar a movimentação do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação diretamente
para a conta do Prestador de Serviços, de acordo com o solicitado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL.
8. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste
Termo.
9. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos
ofícios recebidos.
Parágrafo Único: Não caberá ao BANCO qualquer responsabilidade além daquelas expressamente
delimitadas neste Termo, ficando desde já ajustado que o BANCO não tem ingerência no processo de
contratação administrativa de interesse da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e que não
decorrerão para o BANCO quaisquer obrigações que não estejam previstas neste instrumento.
CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério das
partes e mediante termo aditivo, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação
da Lei nº 9.648, de 1998.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA PUBLICAÇÃO
A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial será providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.
CLÁUSULA OITAVA
DAS ALTERAÇÕES
Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do
objetivo, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo de Aditamento, celebrado
entre os Partícipes, passando esse termo a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e
indivisível.
CLÁUSULA NONA
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DA RESCISÃO
Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido por qualquer dos Partícipes em razão do
descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência
de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato
unilateral, mediante comunicação previa da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos
mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando
prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela
Justiça Federal de Brasília – DF.
E, assim, por estarem justos e acordados, os Partícipes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos
efeitos de direito.
Brasília, 28 de abril de 2017.
ILANA TROMBKA
Assinatura do representante da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

MANOEL IRINEU SÁ LIMA
Assinatura do representante do
BANCO

TESTEMUNHAS:

_______________________________
Nome: Rodrigo Galha
CPF:

______________________________
Nome: Alexandre Mattos de Freitas
CPF:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 19
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
A U T O R I Z A Ç Ã O PA R A U T I L I Z A Ç ÃO D O S I S T E M A DE D E PÓ S IT O E M
G A R A N T I A B L O Q U E A D O S PA R A M O V I M E N T A Ç Ã O - D G B M

AUTORIZAÇÃO

Em cumprimento ao Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 11, de 20171, o qual tomei
conhecimento, AUTORIZO a União, representada pelo Senado Federal, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.530.279/0001-15, situado na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, a utilizar os Depósitos em
Garantia Bloqueados para Movimentação – DGBM, para provisionar os valores para pagamento
das férias, de 1/3 constitucional de férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e
encargos previdenciários, multa sobre o Fundo de Garantia (FGTS), contribuição social e outras
verbas rescisórias devidas aos trabalhadores encarregados da execução do objeto do Contrato nº
___/____, as quais serão deduzidas do valor mensal a ser pago diretamente a esta
CONTRATADA.
Estou ciente de que os depósitos acima citados serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, no
mesmo percentual constante da minha proposta, conforme previsto na norma referenciada.
Autorizo também o Senado Federal a ter acesso aos saldos e aos extratos relativos aos valores
do DGBM, bem como a efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e previdenciárias, e, nas
condições contratuais, de penalidades administrativas, por meio do saldo existente no DGBM.
EMPRESA:

1

Anexo __ do edital do Pregão Eletrônico n° __/___
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 20
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

DECLARAÇÃO
Eu, .................................................................................................., inscrito(a) no CNPJ n.º
..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições contidas
no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia contratual
previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas na
minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 21
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 8, DE 2018
Dispõe sobre o procedimento para instrução preliminar de casos
de assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do
Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi
conferida pelo art. 138, § 2º, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído pela
Resolução do Senado Federal nº 58, de 1972, e consolidado pela Resolução do Senado Federal
nº 13, de 2018,
Considerando a proteção dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, previstos nos
incisos III e IV do art. 1º; e nos incisos II, III e X do art. 5º; e dos direitos sociais trabalhistas,
previstos nos incisos I e XXII do art. 7º; todos da Constituição Federal;
Considerando a adesão do Senado Federal ao Programa do Governo Federal Pró-Equidade de
Gênero e Raça, que inclui o objetivo de criação de mecanismos de combate às práticas de
desigualdade e discriminações e à ocorrência de assédio moral e sexual, com a criação do
Comitê Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, nos termos do Ato da DiretoriaGeral nº 7.227, de 2011, e a criação do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de
Gênero e Raça, nos termos das Portarias da Diretoria-Geral nº 2511, de 2015, e nº 3083, de
2017;
Considerando o dever funcional de comunicação e de apuração de irregularidades no serviço
público, insculpidos no inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no
art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal;
Considerando a Carta de Compromissos do Senado Federal, constante do Anexo do Ato da
Comissão Diretora nº 05, de 2015, em especial o compromisso com a igualdade e com a
qualidade de vida dos colaboradores;
Considerando o Ato da Diretoria-Geral nº 19, de 2014, que institui a Política de Qualidade de
Vida no Trabalho do Senado Federal e se compromete com a diretriz de promover relações
harmoniosas no meio ambiente de trabalho; e
Considerando o impacto prejudicial do assédio moral e sexual no meio ambiente de trabalho
para a saúde dos trabalhadores e para a instituição, com o possível aumento dos índices de
absenteísmo, queda de produtividade, prejuízo para o clima organizacional e degradação da
imagem institucional perante a sociedade, RESOLVE:
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Ato dispõe sobre o procedimento para apuração de casos de assédio moral ou sexual
no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
Art. 2º Para os fins deste Ato, consideram-se:
I - instrução preliminar: apuração de caráter meramente investigativo e sigiloso, que servirá de
subsídio para eventual instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar, ou
procedimento trabalhista cabível;
II - trabalho: exercício regular das atribuições previstas em lei, resoluções e atos normativos,
contratos administrativos, ou instrumentos congêneres, do Senado Federal;
III - meio ambiente de trabalho: local onde ocorrem o convívio entre os trabalhadores, e se
realiza a prestação dos serviços internos e externos decorrentes das atribuições descritas no
inciso anterior;
IV - trabalhador: servidor efetivo ou comissionado, terceirizado, estagiário, jovem aprendiz, e
colaborador eventual;
V - ofendido: trabalhador que sofre ou tenha sofrido assédio moral ou sexual no meio ambiente
de trabalho;
VI - comunicante: qualquer pessoa que tenha conhecimento direto ou indireto de fato
considerado assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal;
VII - denunciante: qualquer pessoa que registra a ocorrência de fato considerado assédio moral
ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
CAPÍTULO II
DA COMUNICAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 3º Qualquer pessoa, devidamente identificada, comunicará fato considerado assédio moral
ou sexual de que tenha conhecimento, praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal, perante o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho
(SESOQVT), para exercício das atribuições delineadas na alínea "c" do inciso XII do § 2º do
art. 221 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Parágrafo único. As comunicações de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas
como sigilosas, preservada a identidade do comunicante, inclusive em face do ofendido e do
suposto ofensor, nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º
e 31 da Lei nº 12.527, de 2011.
Art. 4º Caso a comunicação não seja formalizada pelo próprio ofendido, o SESOQVT entrará
em contato para dar-lhe ciência e disponibilizar acolhimento, acompanhamento e orientações
sobre a prática de assédio moral ou sexual e sobre o procedimento de apuração dos fatos.
§ 1º Os psicólogos e assistentes sociais estão dispensados do dever de comunicação, nos termos
do inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no art. 138 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, em observância ao dever de sigilo profissional
previsto, respectivamente, no art. 9º da Resolução nº 10, de 2005, do Conselho Federal de
Psicologia, e no art. 17 da Lei nº 8.662, de 1993.
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§ 2º O SESOQVT poderá orientar o comunicante e o ofendido a formalizar a denúncia prevista
no art. 5º deste Ato.
§ 3º O SESOQVT fará o registro de todas as comunicações para fins estatísticos, respeitado o
sigilo em relação aos trabalhadores envolvidos.
§ 4º O ofendido, mediante expressa manifestação de vontade, poderá receber acompanhamento
psicológico pelo SESOQVT.
§ 5º Havendo concordância dos trabalhadores envolvidos, poderão ser realizadas sessões de
mediação de conflitos pelo SESOQVT.
CAPÍTULO III
DA DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 5º Qualquer pessoa, devidamente identificada, poderá registrar denúncia de ocorrência de
fato considerado assédio moral ou sexual praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal perante a Secretaria de Polícia (SPOL).
§ 1º Formalizada a denúncia de fato tipificado como infração de ação penal pública
incondicionada, será imediatamente instaurado inquérito policial para apuração nos limites da
competência regulamentar da Secretaria de Polícia ou encaminhada a denúncia para a
autoridade competente.
§ 2º As denúncias de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas como sigilosas,
nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º e 31 da Lei nº
12.527, de 2011.
Art. 6º Havendo ou não tipificação penal do fato denunciado, o Diretor da SPOL encaminhará
cópia da denúncia à Diretoria-Geral para autuar processo administrativo para proceder à
instrução preliminar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal.
Parágrafo único. Caso o fato denunciado como assédio moral ou sexual não tenha sido
comunicado ao SESOQVT, a Diretoria-Geral encaminhará os autos administrativos àquela
unidade técnica para os fins do art. 4º deste Ato.
CAPÍTULO IV
DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 7º Recebida a denúncia descrita no art. 5º deste Ato, o Diretor-Geral poderá adotar medidas
administrativas acautelatórias em relação ao ofendido, para assegurar a efetividade da instrução
preliminar prevista no § 1º do art. 138 do Regulamento Administrativo, ou para preservar a
higidez do ambiente de trabalho ou de aprendizagem.
§ 1º Constituem medidas administrativas acautelatórias:
I - manutenção no exercício de função comissionada ou cargo em comissão durante a instrução
preliminar;
II - alteração de lotação;
III - alteração do cumprimento da jornada de trabalho;
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IV - solicitação à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros, para alteração de
lotação ou do horário de cumprimento da jornada de trabalho do terceirizado, estagiário, ou
jovem aprendiz, durante a instrução preliminar;
V - encaminhamento para sessões de mediação de conflito, nos termos do § 5º do art. 4º deste
Ato.
§ 2º Caso um dos trabalhadores envolvidos esteja lotado em gabinete parlamentar, a aplicação
das medidas de que trata o § 1º será decidida pelo Primeiro-Secretário.
§ 3º A autoridade competente para adotar as medidas administrativas acautelatórias poderá
alterá-las ou revogá-las, de ofício ou mediante provocação dos interessados.
Art. 8º Durante a instrução preliminar, o trabalhador a quem se imputa a prática de assédio
moral ou sexual deverá ser notificado para prestar esclarecimentos no prazo de dez dias.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput se a instrução preliminar for arquivada
liminarmente por não estarem presentes indícios mínimos de ocorrência de assédio moral ou
sexual.
Art. 9º Independente da adoção de medidas administrativas acautelatórias, havendo indícios da
prática de assédio moral ou sexual por servidor, a instrução preliminar será encaminhada à
autoridade competente para apuração dos fatos mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 10. Ao término da instrução preliminar, ausentes indícios da prática de assédio moral ou
sexual, o processo será arquivado e eventuais medidas acautelatórias serão revogadas pela
autoridade competente.
Art. 11. Constatada a má-fé do comunicante ou do denunciante, será apurada a sua
responsabilidade administrativa e criminal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. O disposto neste Ato aplica-se aos contratos e convênios administrativos firmados pelo
Senado Federal, bem como outros ajustes congêneres, inclusive no âmbito dos Programas de
Estágio e do Jovem Aprendiz, respeitada a legislação aplicável e os limites dos contratos
administrativos.
§ 1º As empresas contratadas, órgãos e entidades parceiros serão incentivados a adotar em suas
relações com o Senado boas práticas e medidas legais de prevenção e apuração de denúncias de
assédio moral ou sexual que envolvam seus empregados ou representantes.
§ 2º As minutas-padrão de editais de licitação, contratos, convênios e demais ajustes
administrativos a serem utilizados pelo Senado Federal conterão cláusula de observância às
práticas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral ou sexual de que trata este Ato.
§ 3º Os contratos e convênios administrativos, bem como outros ajustes congêneres em vigor
serão objeto de aditamento para a inclusão do disposto neste artigo, em caso de concordância
dos pactuantes.
§ 4º Caso um dos trabalhadores envolvidos seja terceirizado, será comunicado o fato
considerado assédio moral ou sexual à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros,
para aplicação das medidas que julgarem cabíveis nos termos contratuais e da legislação
trabalhista.
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Art. 13. O SESOQVT elaborará relatórios anuais com as estatísticas de comunicação e denúncia
de assédio moral ou sexual no Senado Federal, respeitado o sigilo dos envolvidos, e proporá
ações de prevenção visando garantir um meio ambiente de trabalho livre de violência. Parágrafo
único. O relatório mencionado no caput deverá ser remetido, até o último dia útil do mês de
janeiro, à Diretoria-Geral e ao Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Gênero e
Raça.
Art. 14. Compete à Diretoria-Geral, em articulação com as unidades competentes, promover
ações permanentes de prevenção à prática de assédio moral ou sexual no trabalho.
Art. 15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 2018. Senador José Pimentel, Primeiro-Secretário.
Boletim Administrativo do Senado Federal, nº 6664, seção nº 2, de 27 de dezembro de 2018, p.
1.
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício nº 071/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Brasília, 03 de fevereiro de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Encaminhamento para estimativa de custos, validação e análise.
Com a minuta de edital de Pregão Eletrônico referente a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, para a Secretaria de Patrimônio do Senado Federal,
documento nº 00100.010536/2020-67, sugere-se o encaminhamento do processo à COCVAP
para análise, por servidor com formação em Contabilidade, dos tópicos seguintes: a) subitem
12.1.1.1 e seus subitens relativos à planilha de composição de custos – verificar se a redação
está adequada para o certame; b) subitem 13.3.2 (relativo à qualificação econômicofinanceira); c) Anexo 8 (planilha de preços de 1 profissional nos termos da Instrução
Normativa nº 05/2017 do MPOG/SLTI), elaborado com base em editais anteriores; e d)
Cláusula Oitava – Da Repactuação e do Reajuste, da Minuta de Contrato - Anexo 8.
Tendo em vista o procedimento referente aos processos de mão de obra em
relação à estimativa de preços, solicita-se, ainda, a elaboração do quadro comparativo dos
contratos (atual e o futuro), bem como o planilhamento de preços referente a mão de obra,
com a elaboração de duas Planilhas de Estimativa de Custos - uma prevendo a desoneração
tributária estabelecida pela Lei nº 12.546/2011, alterada pela Lei nº 13.161/2015, e outra sem
tal previsão.
Cumpre destacar que o órgão técnico informou que não haverá substituição de
empregados em gozo de férias para a contratação em questão, conforme item 12 do Termo de
Referência, e que o Técnico em Telefonia III receberá adicional de periculosidade de 30%.
Solicita-se à COCVAP que, após a realização da estimativa de custos, inclua
uma tabela-resumo com o preço de cada item da contratação (Itens 1 a 3), inclusive com o
valor mensal. Essa solicitação se faz necessária para evitar erros quando do envio dos autos à
Diretoria-Geral para a autorização da despesa.
Vencida esta etapa, o processo em questão deverá retornar à COATC, para seu
regular prosseguimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Karina França Caxito
Chefe de Serviço
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício nº 071/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
De acordo.
Ao Senhor Coordenador da COCVAP, para análise e planilhamento.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.018063/2019-84
Em 6 de fevereiro de 2020.
Ofício nº. 006/2020-SELESC/COCVAP/SADCON
Assunto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de instalação e reparação
de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 meses
consecutivos, para a Secretaria de Patrimônio do
Senado Federal.

Senhor Coordenador de Apoio a Contratações,
Em

resposta

às

solicitações

contidas

no

Ofício

nº

071/2020-

COATC/SADCON, afirmamos que os tópicos de a) e b), baseados em editais
anteriores, encontram-se adequados ao certame. Parecer do SIRC sobre o item d)
pode ser encontrado no ANEXO004.
Será necessário efetuar um ajuste na planilha de preços de 1 profissional nos
termos da instrução normativa n° 05/2017 do MPOG/SLTI, constante do Anexo 9.
O valor percentual do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos
Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” deve ser reduzido de 4,78 % para 3,82 %
(três inteiros e oitenta e dois centésimos por cento).
A alteração se faz necessária devido à extinção da multa adicional de 10% do
FGTS em demissões sem justa causa, desta forma a multa de 50% passa a ser de 40%.
Abaixo o racional de cálculo:
(Remuneração + 13° + Férias + Adicional de Férias) x Multa % x FGTS % =
= [1+1/12+1/12+(1/12) x (1/3)] x 40% x 8% = 3,82%

ANÁLISE ESTIMATIVA SEM DESONERAÇÃO
Encontrou-se o valor máximo ANUAL de R$ 1.997.518,32 (um milhão,
novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois
centavos).
Cabe ressaltar que são valores máximos que usualmente sofrem decréscimo
no momento de condução do pregão.
O fator “K” dessa estimativa ficou em 2,63, dentro do limite considerado
adequado pelo SCISF, que é de 2,70.
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.018063/2019-84

O contrato atual, n° 41/2018, celebrado com a empresa Contato Engenharia e
Instalações Ltda, utilizado como referência na presente estimativa, possui fator K de
2,43.
Detalhamento dos cálculos podem ser consultados no ANEXO001.
Abaixo tabela resumo com os custos mensais e anuais dos três itens da contratação.
RESUMO DA ESTIMATIVA NORMAL - SEM DESONERAÇÃO
Item

CATEGORIAS

Custo Mensal

Custo Anual

1

TÉCNICO EM TELEFONIA I

R$ 107.816,99

R$ 1.293.803,88

2

TÉCNICO EM TELEFONIA II

R$ 32.345,10

R$

388.141,20

3

TÉCNICO EM TELEFONIA III

R$ 26.297,77

R$

315.573,24

TOTAL MENSAL

R$ 166.459,86

R$ 1.997.518,32

ANÁLISE ESTIMATIVA COM DESONERAÇÃO
Encontrou-se o valor máximo ANUAL de R$ 1.886.965,20 (um milhão,
oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte
centavos).
Cabe ressaltar que são valores máximos que usualmente sofrem decréscimo
no momento de condução do pregão.
O fator “K” dessa estimativa ficou em 2,49, dentro do limite considerado
adequado pelo SCISF, que é de 2,70.
Detalhamento dos cálculos podem ser consultados no ANEXO002.
A CCT utilizada como referência, SINTTEL X SINDIMEST, DF000689/2019, pode ser
encontrada no ANEXO003.
Abaixo tabela resumo com os custos mensais e anuais dos três itens da contratação.
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Secretaria de Administração de Contratações – SADCON
Coordenação de Controle e Validação de Processos – COCVAP
Processo n. 00200.018063/2019-84

RESUMO DA ESTIMATIVA DESONERADA
Item

CATEGORIAS

Custo Mensal

Custo Anual

1

TÉCNICO EM TELEFONIA I

R$ 101.973,03

R$ 1.223.676,36

2

TÉCNICO EM TELEFONIA II

R$ 30.591,91

R$

367.102,92

3

TÉCNICO EM TELEFONIA III

R$ 24.682,16

R$

296.185,92

TOTAL MENSAL

R$ 157.247,10

R$ 1.886.965,20

Foi o que se julgou pertinente relatar.

Atenciosamente,
(verificar assinatura digital)

FERNANDO KISS CAMPOS
Chefe do SELESC
De acordo,
(verificar assinatura digital)

EMERSON JADER PANDINI
Coordenador da COCVAP
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00100.013942/2020-81 - 00100.013942/2020-81-1 (ANEXO: 001)
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SADCON
COORDENAÇÃO DE CONTROLE E VALIDAÇÃO DE PROCESSOS - COCVAP

CATEGORIA
CCT

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - LUCRO REAL
CONFORME IN nº 02/2008, atualizada até a IN nº 04/2015
TÉCNICO EM TELEFONIA I
SINTTEL x SINDIMEST - DF000689/2019 - vigência até 30/04/21

DATA BASE

1º/05
PISO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:
Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo Intrajornada
Outros Dif horas extras

Percentuais

VALOR PROPOSTA
2.030,82

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2.030,82

Auxilio Transporte {(7,5*2) x 22 dias Cláusula 13°CCT-sem desconto)
Auxilio Alimentação (R$ 22,12 x 22 dias- 14° Reunião de 2011 da Comissão Diretora)
Assistência Médica (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Plano Odontologico (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Cesta básica e Café da manhã (Cláusula 16° CCT = [(3 + 6) x R$ 21,81] x (1 -12%))
Seguro de vida (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Auxílio Funeral (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS

330,00
486,64
68,00
5,00
172,74
2,87
1,50
1.066,75

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Insumos Diversos
Uniforme (EPI) (informação extraída do Contrato n° 41/2018)
Depreciação ferramental (Tabela 6 - Anexo 4)

108,53
16,19
124,72

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS

Percentuais
20,00000%
1,50000%
1,00000%
0,20000%
2,50000%
8,00000%
3,00000%
0,60000%
36,80000%
Percentuais
8,33333%
3,06667%

VALORES
406,16
30,46
20,31
4,06
50,77
162,47
60,92
12,18
747,34
VALORES
169,24
62,28

11,40000%
Percentuais
0,03704%
0,01363%
0,05067%
Percentuais
0,83333%
0,06667%
1,55556%
0,57245%
3,82222%
6,85023%
Percentuais

TOTAL :

2,77778%
0,55556%
0,01389%
0,27778%
0,04167%
3,66668%
1,34927%
5,02%

231,51
VALORES
0,75
0,28
1,03
VALORES
16,92
1,35
31,59
11,63
77,62
139,12
VALORES
56,41
11,28
0,28
5,64
0,85
74,46
27,40
101,86

TOTAL :

36,80%
11,40%
0,05%
6,85%
5,02%
60,12%

747,34
231,51
1,03
139,12
101,86
1.220,86

INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)
Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)
TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO
13º Salário
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :
4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade
TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado
Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contribuição Social sobre os Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado
TOTAL :
4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias (não haverá substituto nas férias)
Terço constitucional de férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)
Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)
Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)

R$ 4.443,15

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3
C.4

Taxa de Administração (Custos indiretos)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 12.546/2011 e IN RFB 1436/2013

Percentuais
2,00%
2,00%
14,25%
1,65%
7,60%

VALOR TOTAL (MÓDULO 5)

1 POSTO

88,86
90,64
768,20
88,95
409,70

5,00%

269,54

32,50%

947,70

Quantidade

(categoria profissional)

VALORES

VALORES

1

5.390,85

Critério de Arredondamento:
AtoCÓDIGO
nº 20/2010
- PRSECR D1A2DEEC0034559D.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE.
DE VERIFICAÇÃO:
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.013942/2020-81 - 00100.013942/2020-81-1 (ANEXO: 001)
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SADCON
COORDENAÇÃO DE CONTROLE E VALIDAÇÃO DE PROCESSOS - COCVAP

CATEGORIA
CCT

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - LUCRO REAL
CONFORME IN nº 02/2008, atualizada até a IN nº 04/2015
TÉCNICO EM TELEFONIA II
SINTTEL x SINDIMEST - DF000689/2019 - vigência até 30/04/21

DATA BASE

1º/05
PISO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:
Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo Intrajornada
Outros Dif horas extras

Percentuais

VALOR PROPOSTA
2.030,82

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2.030,82

Auxilio Transporte {(7,5*2) x 22 dias Cláusula 13°CCT-sem desconto)
Auxilio Alimentação (R$ 22,12 x 22 dias- 14° Reunião de 2011 da Comissão Diretora)
Assistência Médica (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Plano Odontologico (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Cesta básica e Café da manhã (Cláusula 16° CCT = [(3 + 6) x R$ 21,81] x (1 -12%))
Seguro de vida (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Auxílio Funeral (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS

330,00
486,64
68,00
5,00
172,74
2,87
1,50
1.066,75

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Insumos Diversos
Uniforme (EPI) (informação extraída do Contrato n° 41/2018)
Depreciação ferramental (Tabela 6 - Anexo 4)

108,53
16,19
124,72

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS

Percentuais
20,00000%
1,50000%
1,00000%
0,20000%
2,50000%
8,00000%
3,00000%
0,60000%
36,80000%
Percentuais
8,33333%
3,06667%

VALORES
406,16
30,46
20,31
4,06
50,77
162,47
60,92
12,18
747,34
VALORES
169,24
62,28

11,40000%
Percentuais
0,03704%
0,01363%
0,05067%
Percentuais
0,83333%
0,06667%
1,55556%
0,57245%
3,82222%
6,85023%
Percentuais

TOTAL :

2,77778%
0,55556%
0,01389%
0,27778%
0,04167%
3,66668%
1,34927%
5,02%

231,51
VALORES
0,75
0,28
1,03
VALORES
16,92
1,35
31,59
11,63
77,62
139,12
VALORES
56,41
11,28
0,28
5,64
0,85
74,46
27,40
101,86

TOTAL :

36,80%
11,40%
0,05%
6,85%
5,02%
60,12%

747,34
231,51
1,03
139,12
101,86
1.220,86

INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)
Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)
TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO
13º Salário
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :
4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade
TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado
Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contribuição Social sobre os Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado
TOTAL :
4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias (não haverá substituto nas férias)
Terço constitucional de férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)
Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)
Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)

R$ 4.443,15

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3
C.4

Taxa de Administração (Custos indiretos)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 12.546/2011 e IN RFB 1436/2013

Percentuais
2,00%
2,00%
14,25%
1,65%
7,60%

VALOR TOTAL (MÓDULO 5)

1 POSTO

88,86
90,64
768,20
88,95
409,70

5,00%

269,54

32,50%

947,70

Quantidade

(categoria profissional)

VALORES

VALORES

1

5.390,85

Critério de Arredondamento:
AtoCÓDIGO
nº 20/2010
- PRSECR D1A2DEEC0034559D.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE.
DE VERIFICAÇÃO:
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.013942/2020-81 - 00100.013942/2020-81-1 (ANEXO: 001)
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SADCON
COORDENAÇÃO DE CONTROLE E VALIDAÇÃO DE PROCESSOS - COCVAP

CATEGORIA
CCT

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - LUCRO REAL
CONFORME IN nº 02/2008, atualizada até a IN nº 04/2015
TÉCNICO EM TELEFONIA III
SINTTEL x SINDIMEST - DF000689/2019 - vigência até 30/04/21

DATA BASE

1º/05
PISO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:
Salário Base
Adicional de Periculosidade (30%)
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo Intrajornada
Outros Dif horas extras

Percentuais

VALOR PROPOSTA
2.030,82
609,25

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2.640,07

Auxilio Transporte {(7,5*2) x 22 dias Cláusula 13°CCT-sem desconto)
Auxilio Alimentação (R$ 22,12 x 22 dias- 14° Reunião de 2011 da Comissão Diretora)
Assistência Médica (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Plano Odontologico (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Cesta básica e Café da manhã (Cláusula 16° CCT = [(3 + 6) x R$ 21,81] x (1 -12%))
Seguro de vida (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Auxílio Funeral (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS

330,00
486,64
68,00
5,00
172,74
2,87
1,50
1.066,75

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Insumos Diversos
Uniforme (EPI) (informação extraída do Contrato n° 41/2018)
Depreciação ferramental (Tabela 6 - Anexo 4)

108,53
16,19
124,72

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS

Percentuais
20,00000%
1,50000%
1,00000%
0,20000%
2,50000%
8,00000%
3,00000%
0,60000%
36,80000%
Percentuais
8,33333%
3,06667%

VALORES
528,01
39,60
26,40
5,28
66,00
211,21
79,20
15,84
971,55
VALORES
220,01
80,96

11,40000%
Percentuais
0,03704%
0,01363%
0,05067%
Percentuais
0,83333%
0,06667%
1,55556%
0,57245%
3,82222%
6,85023%
Percentuais

TOTAL :

2,77778%
0,55556%
0,01389%
0,27778%
0,04167%
3,66668%
1,34930%
5,02%

300,97
VALORES
0,98
0,36
1,34
VALORES
22,00
1,76
41,07
15,11
100,91
180,85
VALORES
73,34
14,67
0,37
7,33
1,10
96,80
35,62
132,42

TOTAL :

36,80%
11,40%
0,05%
6,85%
5,02%
60,12%

971,55
300,97
1,34
180,85
132,42
1.587,13

INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)
Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)
TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO
13º Salário
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :
4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade
TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado
Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contribuição Social sobre os Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado
TOTAL :
4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias (não haverá substituto nas férias)
Terço constitucional de férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)
Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)
Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)

R$ 5.418,67

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3
C.4

Taxa de Administração (Custos indiretos)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 12.546/2011 e IN RFB 1436/2013

Percentuais
2,00%
2,00%
14,25%
1,65%
7,60%

VALORES
108,37
110,54
936,86
108,48
499,66

5,00%

328,72

32,50%

1.155,77

VALOR TOTAL (MÓDULO 5)

Quantidade

(categoria profissional)
1 POSTO

VALORES

1

6.574,44

Critério de Arredondamento:
AtoCÓDIGO
nº 20/2010
- PRSECR D1A2DEEC0034559D.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE.
DE VERIFICAÇÃO:
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.013942/2020-81 - 00100.013942/2020-81-1 (ANEXO: 001)

RESUMO DA ESTIMATIVA NORMAL - SEM DESONERAÇÃO

Item

CATEGORIAS

QTDE

Remuneração

Estimativa Unitária

Fator K

Fator K
(média
ponderada)

Custo Mensal

Custo Anual

1

TÉCNICO EM TELEFONIA I

20

R$

2.030,82

R$

5.390,85

2,65452

53,09037

R$

107.816,99

R$ 1.293.803,88

2

TÉCNICO EM TELEFONIA II

6

R$

2.030,82

R$

5.390,85

2,65452

15,92711

R$

32.345,10

R$

388.141,20

3

TÉCNICO EM TELEFONIA III

4

R$

2.640,07

R$

6.574,44

2,49025

9,96101

R$

26.297,77

R$

315.573,24

TOTAL MENSAL

30

R$

63.361,60

R$

166.459,85

2,62714

2,63262

R$

166.459,86

R$ 1.997.518,32

CONTRATO N° 41/2018 - CONTATO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

Item

CATEGORIAS

QTDE

Remuneração

Estimativa Unitária

Fator K

Fator K
(média
ponderada)

Custo Mensal

Custo Anual

1

TÉCNICO EM TELEFONIA I

19

R$

1.973,09

R$

4.845,64

2,45586

46,66141

R$

92.067,16

R$ 1.104.805,92

2

TÉCNICO EM TELEFONIA II

6

R$

1.973,09

R$

4.850,43

2,45829

14,74975

R$

29.102,58

R$

349.230,96

3

TÉCNICO EM TELEFONIA III

4

R$

2.565,02

R$

5.957,57

2,32262

9,29049

R$

23.830,28

R$

285.963,36

TOTAL MENSAL

29

R$

59.587,33

R$

145.000,02

2,43340

2,43799

R$

145.000,02

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D1A2DEEC0034559D.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

R$ 1.740.000,24

00100.013942/2020-81 - 00100.013942/2020-81-2 (ANEXO: 002)
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SADCON
COORDENAÇÃO DE CONTROLE E VALIDAÇÃO DE PROCESSOS - COCVAP

CATEGORIA
CCT

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - LUCRO REAL
CONFORME IN nº 02/2008, atualizada até a IN nº 04/2015
TÉCNICO EM TELEFONIA I
SINTTEL x SINDIMEST - DF000689/2019 - vigência até 30/04/21

DATA BASE

1º/05
PISO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:
Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo Intrajornada
Outros Dif horas extras

Percentuais

VALOR PROPOSTA
2.030,82

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2.030,82

Auxilio Transporte {(7,5*2) x 22 dias Cláusula 13°CCT-sem desconto)
Auxilio Alimentação (R$ 22,12 x 22 dias- 14° Reunião de 2011 da Comissão Diretora)
Assistência Médica (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Plano Odontologico (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Cesta básica e Café da manhã (Cláusula 16° CCT = [(3 + 6) x R$ 21,81] x (1 -12%))
Seguro de vida (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Auxílio Funeral (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS

330,00
486,64
68,00
5,00
172,74
2,87
1,50
1.066,75

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Insumos Diversos
Uniforme (EPI) (informação extraída do Contrato n° 41/2018)
Depreciação ferramental (Tabela 6 - Anexo 4)

108,53
16,19
124,72

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS
INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)
Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)
TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO
13º Salário
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :

Percentuais

VALORES

1,50000%
1,00000%
0,20000%
2,50000%
8,00000%
3,00000%
0,60000%
16,80000%
Percentuais
8,33333%
1,40000%

30,46
20,31
4,06
50,77
162,47
60,92
12,18
341,18
VALORES
169,24
28,43

TOTAL :

2,77778%
0,55556%
0,01389%
0,27778%
0,04167%
3,66668%
0,61597%
4,28%

197,67
VALORES
0,75
0,13
0,88
VALORES
16,92
1,35
31,59
5,31
77,62
132,80
VALORES
56,41
11,28
0,28
5,64
0,85
74,46
12,51
86,97

TOTAL :

16,80%
9,73%
0,04%
6,54%
4,28%
37,40%

341,18
197,67
0,88
132,80
86,97
759,50

4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade
TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado
Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contribuição Social sobre os Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado
TOTAL :
4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias (não haverá substituto nas férias)
Terço constitucional de férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)
Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)

9,73333%
Percentuais
0,03704%
0,00622%
0,04326%
Percentuais
0,83333%
0,06667%
1,55556%
0,26133%
3,82222%
6,53911%
Percentuais

Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)

R$ 3.981,79

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3
C.4

Percentuais
2,00%
2,00%
18,75%
1,65%
7,60%

Taxa de Administração (Custos indiretos)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 12.546/2011 e IN RFB 1436/2013
VALOR TOTAL (MÓDULO 5)

1 POSTO

79,64
81,23
956,00
84,13
387,50

5,00%
4,50%

254,93
229,44

41,50%

1.116,86

Quantidade

(categoria profissional)

VALORES

VALORES

1

5.098,65

Critério de Arredondamento:
Ato nº
20/2010
- PRSECR 1F88263F0034559E.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE.
CÓDIGO
DE VERIFICAÇÃO:
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.013942/2020-81 - 00100.013942/2020-81-2 (ANEXO: 002)
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SADCON
COORDENAÇÃO DE CONTROLE E VALIDAÇÃO DE PROCESSOS - COCVAP

CATEGORIA
CCT

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - LUCRO REAL
CONFORME IN nº 02/2008, atualizada até a IN nº 04/2015
TÉCNICO EM TELEFONIA II
SINTTEL x SINDIMEST - DF000689/2019 - vigência até 30/04/21

DATA BASE

1º/05
PISO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:
Salário Base
Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo Intrajornada
Outros Dif horas extras

Percentuais

VALOR PROPOSTA
2.030,82

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2.030,82

Auxilio Transporte {(7,5*2) x 22 dias Cláusula 13°CCT-sem desconto)
Auxilio Alimentação (R$ 22,12 x 22 dias- 14° Reunião de 2011 da Comissão Diretora)
Assistência Médica (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Plano Odontologico (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Cesta básica e Café da manhã (Cláusula 16° CCT = [(3 + 6) x R$ 21,81] x (1 -12%))
Seguro de vida (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Auxílio Funeral (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS

330,00
486,64
68,00
5,00
172,74
2,87
1,50
1.066,75

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Insumos Diversos
Uniforme (EPI) (informação extraída do Contrato n° 41/2018)
Depreciação ferramental (Tabela 6 - Anexo 4)

108,53
16,19
124,72

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS
INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)
Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)
TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO
13º Salário
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :

Percentuais

VALORES

1,50000%
1,00000%
0,20000%
2,50000%
8,00000%
3,00000%
0,60000%
16,80000%
Percentuais
8,33333%
1,40000%

30,46
20,31
4,06
50,77
162,47
60,92
12,18
341,18
VALORES
169,24
28,43

TOTAL :

2,77778%
0,55556%
0,01389%
0,27778%
0,04167%
3,66668%
0,61597%
4,28%

197,67
VALORES
0,75
0,13
0,88
VALORES
16,92
1,35
31,59
5,31
77,62
132,80
VALORES
56,41
11,28
0,28
5,64
0,85
74,46
12,51
86,97

TOTAL :

16,80%
9,73%
0,04%
6,54%
4,28%
37,40%

341,18
197,67
0,88
132,80
86,97
759,50

4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade
TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado
Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contribuição Social sobre os Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado
TOTAL :
4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias (não haverá substituto nas férias)
Terço constitucional de férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)
Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)

9,73333%
Percentuais
0,03704%
0,00622%
0,04326%
Percentuais
0,83333%
0,06667%
1,55556%
0,26133%
3,82222%
6,53911%
Percentuais

Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)

R$ 3.981,79

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3
C.4

Percentuais
2,00%
2,00%
18,75%
1,65%
7,60%

Taxa de Administração (Custos indiretos)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 12.546/2011 e IN RFB 1436/2013
VALOR TOTAL (MÓDULO 5)

1 POSTO

79,64
81,23
956,00
84,13
387,50

5,00%
4,50%

254,93
229,44

41,50%

1.116,86

Quantidade

(categoria profissional)

VALORES

VALORES

1

5.098,65

Critério de Arredondamento:
Ato nº
20/2010
- PRSECR 1F88263F0034559E.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE.
CÓDIGO
DE VERIFICAÇÃO:
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.013942/2020-81 - 00100.013942/2020-81-2 (ANEXO: 002)
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SADCON
COORDENAÇÃO DE CONTROLE E VALIDAÇÃO DE PROCESSOS - COCVAP

CATEGORIA
CCT

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - LUCRO REAL
CONFORME IN nº 02/2008, atualizada até a IN nº 04/2015
TÉCNICO EM TELEFONIA III
SINTTEL x SINDIMEST - DF000689/2019 - vigência até 30/04/21

DATA BASE

1º/05
PISO

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:
Salário Base
Adicional de Periculosidade (30%)
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Adicional de HE
Hora Noturna Adicional
Intervalo Intrajornada
Outros Dif horas extras

Percentuais

VALOR PROPOSTA
2.030,82
609,25

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2.640,07

Auxilio Transporte {(7,5*2) x 22 dias Cláusula 13°CCT-sem desconto)
Auxilio Alimentação (R$ 22,12 x 22 dias- 14° Reunião de 2011 da Comissão Diretora)
Assistência Médica (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Plano Odontologico (Cláusula 14°CCT) - (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Cesta básica e Café da manhã (Cláusula 16° CCT = [(3 + 6) x R$ 21,81] x (1 -12%))
Seguro de vida (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
Auxílio Funeral (valor extraído do Contrato n° 41/2018)
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS

330,00
486,64
68,00
5,00
172,74
2,87
1,50
1.066,75

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Insumos Diversos
Uniforme (EPI) (informação extraída do Contrato n° 41/2018)
Depreciação ferramental (Tabela 6 - Anexo 4)

108,53
16,19
124,72

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS
INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)
Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)
TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO
13º Salário
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :

Percentuais

VALORES

1,50000%
1,00000%
0,20000%
2,50000%
8,00000%
3,00000%
0,60000%
16,80000%
Percentuais
8,33333%
1,40000%

39,60
26,40
5,28
66,00
211,21
79,20
15,84
443,53
VALORES
220,01
36,96

TOTAL :

2,77778%
0,55556%
0,01389%
0,27778%
0,04167%
3,66668%
0,61598%
4,28%

256,97
VALORES
0,98
0,16
1,14
VALORES
22,00
1,76
41,07
6,90
100,91
172,64
VALORES
73,34
14,67
0,37
7,33
1,10
96,80
16,26
113,06

TOTAL :

16,80%
9,73%
0,04%
6,54%
4,28%
37,40%

443,53
256,97
1,14
172,64
113,06
987,34

4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade
TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado
Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e da Contribuição Social sobre os Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado
TOTAL :
4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias (não haverá substituto nas férias)
Terço constitucional de férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)
Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)

9,73333%
Percentuais
0,03704%
0,00622%
0,04326%
Percentuais
0,83333%
0,06667%
1,55556%
0,26133%
3,82222%
6,53911%
Percentuais

Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)

R$ 4.818,88

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3
C.4

Percentuais
2,00%
2,00%
18,75%
1,65%
7,60%

Taxa de Administração (Custos indiretos)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 12.546/2011 e IN RFB 1436/2013
VALOR TOTAL (MÓDULO 5)

1 POSTO

96,38
98,31
1.156,98
101,81
468,96

5,00%
4,50%

308,53
277,67

41,50%

1.351,66

Quantidade

(categoria profissional)

VALORES

VALORES

1

6.170,54

Critério de Arredondamento:
Ato nº
20/2010
- PRSECR 1F88263F0034559E.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE.
CÓDIGO
DE VERIFICAÇÃO:
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.013942/2020-81 - 00100.013942/2020-81-2 (ANEXO: 002)

RESUMO DA ESTIMATIVA DESONERADA

Item

CATEGORIAS

QTDE

Remuneração

Estimativa Unitária

Fator K

Fator K
(média
ponderada)

Custo Mensal

Custo Anual

1

TÉCNICO EM TELEFONIA I

20

R$

2.030,82

R$

5.098,65

2,51064

50,21274

R$

101.973,03

R$ 1.223.676,36

2

TÉCNICO EM TELEFONIA II

6

R$

2.030,82

R$

5.098,65

2,51064

15,06382

R$

30.591,91

R$

367.102,92

3

TÉCNICO EM TELEFONIA III

4

R$

2.640,07

R$

6.170,54

2,33726

9,34905

R$

24.682,16

R$

296.185,92

TOTAL MENSAL

30

R$

63.361,60

R$

157.247,09

2,48174

2,48752

R$

157.247,10

R$ 1.886.965,20

CONTRATO N° 41/2018 - CONTATO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

Item

CATEGORIAS

QTDE

Remuneração

Estimativa Unitária

Fator K

Fator K
(média
ponderada)

Custo Mensal

Custo Anual

1

TÉCNICO EM TELEFONIA I

19

R$

1.973,09

R$

4.845,64

2,45586

46,66141

R$

92.067,16

R$ 1.104.805,92

2

TÉCNICO EM TELEFONIA II

6

R$

1.973,09

R$

4.850,43

2,45829

14,74975

R$

29.102,58

R$

349.230,96

3

TÉCNICO EM TELEFONIA III

4

R$

2.565,02

R$

5.957,57

2,32262

9,29049

R$

23.830,28

R$

285.963,36

TOTAL MENSAL

29

R$

59.587,33

R$

145.000,02

2,43340

2,43799

R$

145.000,02

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1F88263F0034559E.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
(Contratação com utilização de DGBM – Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de Contratações
do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13, de 2018, e do Ato da DiretoriaGeral nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.018063/2019-84, a
abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de
Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá inicio
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com as
quantidades, periodicidade, especificações, obrigações e demais condições deste edital e seus
anexos.
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1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e/ou CATMAT e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua
correta utilização.
2.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas
no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar
com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4. estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5. encontrem-se em processo de dissolução empresarial;

2.3.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
2.3.7. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3.8. cooperativa de mão de obra, conforme art. 5º da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de
2012.
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2.4. A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará
consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2. 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;
2.4.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5. Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do
sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e,
eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no
certame.
CAPÍTULO III – DA VISTORIA
3.1. É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio agendamento
junto à Coordenação de Telecomunicações do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com
antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações, inclusive na galeria técnica.
3.1.1. A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos horários de 8:30 a 12:00 e
14:00 a 17:00, pelo telefone (61) 3303-5210.
3.1.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3. A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1. A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de trabalho,
contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da
empresa (no caso de sócio ou gerente).
3.1.3.2. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será executada
a vistoria.
3.2. Realizada a vistoria, a licitante deverá emitir Declaração de Vistoria, nos termos do Anexo
10 do Edital.
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3.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, nos termos do Anexo 10 do Edital, assumindo todo e qualquer risco por
sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do
presente edital.
3.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO EM
GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO - DGBM

4.1. Esta contratação adotará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, 1/3
constitucional de férias, 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários, da multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias devidas aos
trabalhadores da Contratada nos termos do Ato da Diretoria-Geral nº 11, de 2017 (Anexo 17).
4.1.1. As verbas mencionadas no item 4.1 serão deduzidas do valor mensal a ser pago pelo
SENADO, mensalmente, à Contratada.
4.1.2. A última fatura apresentada pela Contratada relativa ao contrato a ser firmado será
paga após a comprovação da quitação das verbas mencionadas no item 4.1.
4.1.3. Os depósitos de que trata o item 4.1 serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada,
os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
4.1.4. As quantias que serão retidas para o atendimento deste Capítulo serão obtidas pela
aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da Contratada.
4.1.4.1. Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados
à Contratada após a comprovação dos respectivos pagamentos.
4.1.4.2. O percentual a ser retido relativamente a rubrica “Multa sobre FGTS e
Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” da planilha de
custos e formação de preços da proposta da Contratada será fixo e corresponderá a
4,78% (quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento) da remuneração do
empregado.
4.1.5. A retenção prevista no item 4.1, bem como a sua liberação à contratada, dar-se-á de
acordo com o previsto no Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 – Anexo 17.
4.2. A assinatura do contrato será realizada antes dos seguintes atos:
4.2.1. Solicitação do Senado Federal à Instituição Financeira, mediante oficio, de
implementação de DGBM;
4.2.2. A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM
perante a Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado
Federal para:
4
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4.2.2.1. ter acesso aos saldos e aos extratos;
4.2.2.2. efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de
penalidades administrativas.
CAPÍTULO V – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. A licitante deverá encaminhar 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 de propostas.
5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço total anual
de cada item para 12 (doze) meses, observadas as especificações constantes dos anexos deste
edital, expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto do
contrato, em especial observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e o Acordo
Coletivo de Trabalho ou a Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade
do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1.
5.3. O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta.
5.4. No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do sistema
a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo XIII deste
edital.
5.4.1. A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF.
5.4.2. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
público após o encerramento da fase de lances.
5.5. 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.
5.6. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens ou as que desatendam às
exigências deste edital.
5.7. A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte e
queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
5.8. A licitante que seja beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015,
que alterou a Lei nº 12.546/2011 deverá observar os valores máximos aceitáveis para esta
licitação, para empresas com desoneração, constantes do Termo de Referência – Anexo 1 e Anexo
8.
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5.9. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, a licitante
que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional não poderá se utilizar dos benefícios do regime tributário diferenciado em sua proposta
de preços e, caso venha a ser contratada, estará sujeita à retenção na fonte de tributos e
contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência de sua exclusão
obrigatória a contar do mês seguinte ao da contratação, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, excetuadas as situações previstas pelos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º-H, da referida lei.
5.10. 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, sem prejuízo de outras previstas em lei.
5.11. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
5.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.13. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e
seus anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. 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.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a
licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os motivos
da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
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CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro somente
poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1. as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2. os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
7.1.3. as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma flagrante,
a identificação da licitante.
7.2. Somente as licitantes com propostas apresentadas classificadas participarão da fase dos
lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do
valor consignados no registro de cada lance.
8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
8.3. 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.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
8.4.1. Na hipótese da ausência de registro de lance durante a etapa de disputa, a proposta
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, o lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
8.7. Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de disputa
“aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO IX - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
9.1. Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de lances,
serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
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9.1.1. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à menor
proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.1.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a
seu favor o objeto desta licitação;
9.1.1.2. não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite
fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
9.1.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.2. A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta ao
Portal
da
Transparência
do
Governo
Federal,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global anual.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 7 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
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12.1.1. A proposta de preços deverá, ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos:
12.1.1.1. Em relação aos Itens 1 a 3: Planilha de composição de custos e formação
de preços, conforme modelo constante do Anexo 9, com especificação da categoria
profissional, carga horária diária, preço mensal unitário por categoria, preço total
mensal por categoria, preço global mensal e global total da proposta para os 12 (doze)
meses de execução contratual;
12.1.1.1.1. A composição dos custos da proposta será realizada a partir do
Acordo Coletivo de Trabalho ou da Convenção Coletiva de Trabalho
indicado(a) sob a responsabilidade do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1,
devendo ser observado, como valor mínimo, os salários-base informados no
Anexo 6;
12.1.1.1.1.1. É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT
tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou,
em caso de vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante (art.
581, §1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto
da licitação.
12.1.1.1.1.2. Deverá ser considerado o auxílio-alimentação no valor de
R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos), por dia útil de trabalho,
fixado por decisão na 14ª Reunião de 2011 da Comissão Diretora,
realizada de 20/12/2011, ou valor estabelecido no Acordo Coletivo de
Trabalho ou na Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a
responsabilidade do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1, caso este
seja superior àquele.
12.1.1.1.1.3. Deverá ser apresentado memorial de cálculo para os itens da
planilha de formação de custos por categoria, conforme Anexo 9,
especialmente os variáveis, cujo cálculo dependa de dados estatísticos e
que não sejam decorrentes de obrigação legal. Tal memorial será avaliado
pelo Pregoeiro, com o suporte técnico da Equipe de Apoio com formação
profissional na área contábil, havendo a possibilidade de diligências e
complementação de informações, caso se entenda necessário.
12.1.1.1.1.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência
não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) ou Escrituração Fiscal
Digital (EFD), comprovando que as alíquotas dos referidos tributos
constantes da planilha de custos correspondem à média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos
previstos no art. 3º das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003, com base
nos quatro últimos demonstrativos ou, quando estes forem em número
inferior a quatro, nos demonstrativos apresentados após o enquadramento
da empresa no regime de tributação lucro real.
9
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12.1.1.2. Declaração expressa de que estará apta a iniciar a execução dos serviços no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato.
12.1.1.3. Declaração de que tomou conhecimento da retenção mensal das provisões
por meio de DGBM a ser realizada pelo Senado Federal, na forma do Capítulo IV e
do Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 (Anexo 17).
12.1.1.4. Instrumento de outorga de poderes ao representante legal da empresa que
assinará o contrato.
12.1.1.5. Declaração de que concorda com as condições do edital para aceitação da
garantia contratual, nos termos do Anexo 20.
12.1.2. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.1.3. O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar da
convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
12.1.4. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6. Todos os valores constantes da proposta de preços e planilhas anexas deverão ser
expressos em algarismo arábico e na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução do contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e
convenção coletiva de trabalho adotada;
12.1.7. Caso venha a ser contratada, a licitante não poderá alegar falta ou omissão de itens
nas referidas planilhas, e, às suas expensas, deverá executar todos os serviços e fornecer
todos os materiais que se mostrarem posteriormente necessários ao pleno atendimento do
objeto contratado, sem que isso implique em custo adicional ao Senado Federal.
12.2. Caso haja erros ou inconsistências no preenchimento da Planilha e esta puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente
para arcar com todos os custos da contratação, será oportunizado à licitante realizar os ajustes
necessários, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação formal do Pregoeiro.
12.2.1. Diante da complexidade das planilhas e ocorrência de novos erros decorrentes dos
ajustes realizados a partir do item 12.2 e os inúmeros incidentes de ordem legal, trabalhista,
tributário, previdenciário e contábil que emergem das planilhas, poderá o Pregoeiro
oportunizar à licitante melhor colocada a realização de novos ajustes.
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12.3. A proposta será desclassificada quando:
12.3.1. as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com
as exigências estabelecidas no edital;
12.3.2. contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade
de remuneração.
12.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as
especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser
superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1).
12.4.1. Os valores unitários não poderão ser superiores aos constantes nos Anexos 7 e 8.
12.4.2. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza formal
e a complementação de informações.
12.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.4.4. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO

13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
13.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes
aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar a fim
de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o
disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.
13.2. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do
certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme
natureza da pessoa jurídica.
13.3. Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no item
5.4 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
13.3.1. CAPACIDADE TÉCNICA:
13.3.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes
de telefonia, com número de postos de trabalho equivalente ao da contratação
pretendida.
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13.3.1.1.1. Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, de
15 (quinze) postos de trabalho;
13.3.1.1.2. Para a comprovação do lapso temporal mencionado no subitem
13.3.1.1 (12 meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as
contratações correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes;
13.3.1.1.3. Para a comprovação do quantitativo mencionado no subitem
13.3.1.1.1, será admitido o somatório de atestados;
13.3.1.1.4. A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos
que eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte
à contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
13.3.1.2. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número
do registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a
execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a
profissional(is), que tenha(m) vínculo coma empresa licitante, de nível superior, com
formação em Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas
nos artigos 8º e 9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II
da Resolução do CONFEA nº 1.010/2005;
13.3.1.2.1. A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante
em que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
13.3.1.3. Termo de Vistoria ou Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme
previsto nos subitens 3.2 e 3.3 deste edital.
13.3.1.4. Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
13.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
13.3.2.1. balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei ou de regulamentação da Receita
Federal do Brasil em caso de escrituração contábil digital, extraídos do Livro Diário,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, mediante os seguintes critérios:
13.3.2.1.1. LG - Liquidez Geral, LC - Liquidez Corrente e SG - Solvência Geral
superiores a 1 (um), sendo os índices obtidos a partir das seguintes fórmulas:
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𝐿𝐺 =

𝐴𝐶 + 𝑅𝐿𝑃
𝑃𝐶 + 𝐸𝐿𝑃

𝐿𝐶 =

𝑆𝐺 =

𝐴𝐶
𝑃𝐶

𝐴𝑇
𝑃𝐶 + 𝐸𝐿𝑃
Onde

AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
13.3.2.1.2. Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor global anual estimado para a
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
do último exercício social.
13.3.2.2. Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor global anual
estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita através do balanço
exigido no subitem 13.3.2.1, admitindo-se a sua atualização até o mês que anteceder
a abertura desta licitação, por meio de índices oficiais, quando encerrado há mais de
03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
13.3.2.3. declaração, conforme modelo constante do Anexo 12, que contenha Relação
De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem
por cento) do patrimônio líquido, podendo este ser atualizado na forma do subitem
13.3.2.2;

13.3.2.3.1. com o objetivo de demonstrar a veracidade das informações
prestadas na subcondição anterior, a licitante classificado, provisoriamente, em
primeiro lugar, deverá apresentar a Demonstração de Resultado do Exercício
(DRE) referente ao último exercício social.
13.3.2.3.2. caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados
na declaração de que trata o subitem 13.3.2.3, de 10% (para mais ou para menos)
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em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do
Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos, a
serem apreciados pela Equipe de Apoio com formação na área contábil.
13.3.2.4. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio
da pessoa física; e
13.3.2.5. A documentação constante no SICAF poderá ser considerada para fins de
comprovação da documentação exigida no subitem 13.3.2.1 (balanço patrimonial) e
13.3.2.3.1 (Demonstração de Resultado do Exercício – DRE).
13.3.3. OUTROS DOCUMENTOS:
13.3.3.1. A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
13.3.3.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal;
13.3.3.1.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993; e
13.3.3.1.3. Declaração de Proposta Independente (DPI).

13.4. Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
13.4.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
13.4.2. O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro
a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
13.4.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4. Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.
13.4.5. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
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envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item
anterior.
13.4.6. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal,
situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro.
13.4.7. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5. Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
13.6. Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para habilitação
relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
13.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são emitidos
somente em nome da matriz.
13.7. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.8. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
13.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art.
43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;
13.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
13.9. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.9.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
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13.10. Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover diligências
para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de
fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou da configuração
das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.10.1. Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a confusão
societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas jurídicas
envolvidas, em especial as seguintes características:
13.10.1.1. identidade dos sócios;
13.10.1.2. atuação no mesmo ramo de atividades;
13.10.1.3. data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da
sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
13.10.1.4. compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou
de recursos humanos.
13.10.1.5. identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;
13.10.1.6. identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
13.10.2. Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada a
uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
13.10.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão temporária
e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim de declaração
de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
13.10.3.1. inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;
13.10.3.2. relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a
eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento inidôneo.
CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1. Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável ou,
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
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14.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias
fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
15.1.2. Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção de
recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3. O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1. A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
15.1.3.2. Não será admitida intenção de recurso quando:
15.1.3.2.1. constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
15.1.3.2.2. fundada em mera insatisfação da licitante;

15.1.3.2.3. ostentar caráter meramente protelatório.
15.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
15.1.4.1. Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às razões
recursais no prazo indicado.
15.2. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido,
será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
15.2.1. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.
15.3. Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão objeto
do recurso.
15.3.1. Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à autoridade
superior para julgamento do recurso.
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15.4. Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao
Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e
XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Diretor-Geral do Senado Federal.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço global anual à vencedora do
certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado
no item 17.1.
17.1.2. O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3. Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica o
Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1. A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1, ficará
sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento
desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.
18.2. As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
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18.3. Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará sujeita ao
pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se contratada, ou
sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais cominações legais.
18.4. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br.
19.2. Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
19.2.1. A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a Administração
respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
19.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos
solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e
irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
20.2. Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo 1 – Termo de Referência;
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Anexo 2 – Descrição dos Serviços;
Anexo 3 – Qualificação dos Profissionais;
Anexo 4 – Equipamentos necessários e Uniformes;
Anexo 5 – Infraestrutura de Rede Atual do Senado Federal e Quantidade de Serviço
Executado no Último Contrato;
Anexo 6 – Descrição da Categoria, Quantidade, Jornada de Trabalho e Salário Base;
Anexo 7 – Planilha de Composição de Custos com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 8 – Planilha de Composição de Custos para Empresas Beneficiadas pela Desoneração
Tributária Prevista na Lei nº 13.161/2015 com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 9 – Planilha de preços de 1 (um) profissional nos termos da Instrução Normativa nº
06/2013 do MPOG/SLTI;
Anexo 10 – Modelo de Declaração de Vistoria ou de Dispensa de Vistoria;
Anexo 11 – Minuta de Contrato;
Anexo 12 – Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração
Pública;
Anexo 13 – Modelo de Apresentação de Proposta;
Anexo 14 – Modelo de Autorização;
Anexo 15 – Acordo entre o MPU e AGU;
Anexo 16 – Check List relativo às planilhas de formação de custos constantes do Anexo 9.
Anexo 17 – Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017;
Anexo 18 – Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o SENADO e o Banco do Brasil,
para operacionalização do DGBM;
Anexo 19 – Modelo de Autorização Para Utilização do Sistema de Depósito em Garantia
Bloqueados para Movimentação – DGBM;
Anexo 20 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para
aceitação da garantia contratual.
Anexo 21 – Ato do 1º Secretário nº 8/2018.
20.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1. A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária para
apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial
atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
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20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
20.5. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6. As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/1993
estão previstas nos anexos deste edital.
20.7. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
NOME DO PREGOEIRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante
o período de 12 (doze) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2, 3, 4 e 6 do Edital.
DO OBJETO
19739
CATSER
Item 1 – 20 profissionais
QUANTIDADE Item 2 – 6 profissionais
Item 3 – 4 profissionais
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado Federal visa
manter em operação toda infraestrutura e telefones em caráter permanente em suas
JUSTIFICATIVA
dependências. Sem a mesma, não há como manter a complexa rede telefônica em sua
devida ordem, bem como, nos casos de defeitos e suas incidências, não há como
repará-los em um prazo razoável para não impactar nos trabalhos legislativos.
ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global Anual

PREÇO
ESTIMADO

Item

Categoria

1

Técnico em
telefonia I
Técnico em
telefonia II
Técnico em
telefonia III

2
3

VIGÊNCIA DO
CONTRATO

Quant. de
profissionais

Valor Unitário
por
profissional
(R$)

Valor Total
Mensal/todos os
profissionais
(R$)

Valor Total
Anual/todos
os
profissionais
(R$)

20
6
4

Obs: Para as licitantes que sejam beneficiadas pela desoneração tributária prevista na
Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, o valor máximo aceitável para
esta licitação é de R$xxxxx, conforme Anexo 8.
De 12 (doze) meses consecutivos, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado
até o limite de 60 (sessenta) meses.
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Conforme Cláusulas Sexta e Sétima da minuta de contrato (Anexo 11).
FORMA DE
PAGAMENTO

Observação: A contratação será feita com retenção de provisões trabalhistas e/ou
previdenciárias, nos termos do Capítulo IV e do Anexo 17 do edital.

CLASSIFICAÇÃO
A ser informado pela SAFIN.
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.
SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 11)

Brasília, ___ de ______de 20__.
NOME DO PREGOEIRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS TÉCNICOS EM
TELEFONIA
As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de instalação e
reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa Legislativa, bem como
acompanhamento de obras voltadas às instalações telefônicas nos seus diversos órgãos e
gabinetes, de auxílio e de execução de novas instalações de cabeamento, de linhas
telefônicas e de ramais, pequenos reparos em aparelhos analógicos, aparelhos digitais,
aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão de caixas e distribuidores telefônicos,
operacionalização do Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas),
liberação e/ou controle de estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em
telefonia utilizados nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do
gerenciamento de atestos das chamadas e de contas telefônicas.
Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções ou nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como
trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos fac
símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;
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-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem executadas
por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer outra verificação
necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo
Senado Federal.

Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas internos da
COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los, atualizálos e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e dos
telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas disponível no
setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística de
documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o sistema
de gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas
telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens de
Serviço referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor, bem como
de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado pelo
chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções e nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como
trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac símiles,
telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;
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-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE, CTPAPL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao reparo das
linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo
Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto Arquitetônico
Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de proteção de linhas,
jumpers internos, cabos externos e seus pontos de aterramento em todo o complexo
predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch cords
de telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento de cabos,
excesso de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de ruído e
interferências nas comunicações nas tubulações existentes e dentro da galeria
técnica;

-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das ordens de
serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços que
surgirão por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de substituições de
trabalhadores;
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 3
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes qualificações
profissionais:
Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica



Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional



Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada.

Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica



Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional



Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
28

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85



serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e
Internet.

Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica




Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico
em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em
eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional





Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo
serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por
instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e
Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica
ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de ensino conceituada,
onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do curso técnico em
telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais e as
escolas técnicas, públicas ou privadas.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 4
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, CUSTOS E DEPRECIAÇÃO E
UNIFORMES
Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore, Tramontina,
Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);
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-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;

-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch, Makita,
Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque,
(referência: Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias
recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três) Técnicos
em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma para um Técnico
em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se responsabilizarão
pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as
mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou do
colaborador ao preposto da empresa. A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não
eximirá o Técnico em Telefonia em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede
Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua
substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por
meio de comunicação do fiscal ou gestor ao preposto da empresa. A substituição pelo mau
uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que a usou ou a perdeu, em ressarcila.
Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução do
objeto dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99
Pincel de 3/4";
23 un
R$ 2,70
Estilete grande
23 un
R$ 9,59

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
R$ 62,10
R$ 220,57
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Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

23 un
23 un
1 un

R$ 12,46
R$ 38,36
R$ 391,99

R$ 286,58
R$ 882,28
R$ 391,99

3 un

R$ 699,00

R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un

R$ 49,76

R$ 49,76

2 un

R$ 55,17

R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF nºs.
162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco) anos, com
excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente, multímetro e ferro de
solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor detalhamento, seguem vida útil e
taxa anual de depreciação para cada ferramenta na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
Vida útil (anos)
NCM

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades diárias, esses
funcionários são frequentemente requisitados a realizarem atendimentos personalizados a
Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes serão compostos das seguintes peças:
MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
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c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos aos
colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa apresentação dos
mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer desconto financeiro aos
funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade anual ou, por causa de sua má
qualidade ou deterioração em serviço, quando reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto
da empresa.
Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor ou fiscal
para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado qualquer desconto
financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas quando os mesmos
estiverem deteriorados, por meio de comunicação do gestor ou do fiscal ao preposto da
empresa.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 5
INFRAESTRUTURA DE REDE ATUAL DO SENADO FEDERAL
E QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO NO ÚLTIMO CONTRATO
1. Infraestrutura

A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da COOTELE,
em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de Tarifação –
SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações – SEALMAT,
compõe-se de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede interna
chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE), distribuídos
por todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o DG
principal às Concessionárias de Telecomunicações;
- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas Residências
Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos C/G com
o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o PABX das
Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal – QI 12
do Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
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- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do Colorado,
Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago Sul, Anexo II –
subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco 2 (Interlegis), Bloco 10
(Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco 19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade
variando de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da COOTELE
com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas telefônicas, caixas
telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das ligações que
entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para efeitos de averiguações
das contas telefônicas em nível local ou de longa distância.
O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois)
aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo distribuídos
em: 470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e noventa e dois) telefones
analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones digitais.
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2. Quantidade de serviço executada no último contrato
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos
2018
Quantidade OS
2019
Quantidade OS
janeiro
579
janeiro
721
fevereiro
818
fevereiro
1204
março
638
março
931
abril
530
abril
808
maio
609
maio
764
junho
587
junho
813
julho
363
julho
662
agosto
1127
agosto
614
setembro
585
setembro
631
outubro
710
outubro
573
novembro
487
Total OS
15020
dezembro
266
Média
683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal acima, pois,
em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores, reformas de gabinetes,
aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros, a equipe não daria conta do
excesso de serviços, prejudicando a qualidade e eficiência e não atenderia ao ANS –
acordo de nível de serviço estipulado para execução das ordens de serviços. Deste modo,
na tabela 11 que segue, apresentam-se os meses com atividades atípicas ocorridas durante
os dois últimos anos.
Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
agosto
1127
Votação do orçamento de 2019
fevereiro
1204
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
março
931
Reformas e trocas de gabinetes de Senadores
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho de
reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada por, pelo
menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de técnico executará 3
ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho será de 6 (seis) horas
diárias.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento) das ordens
de serviços executadas na Tabela 10.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 6
DESCRIÇÃO DA CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E
SALÁRIO BASE
ITEM

TOTAL DE
FUNCIONÁRIOS

CATEGORIA

JORNADA DE
TRABALHO

SALÁRIO BASE

01

20

Técnico em Telefonia I

30 horas semanais

R$ 2.030,82

02

6

Técnico em Telefonia II

30 horas semanais

R$ 2.030,82

03

4

Técnico em Telefonia III

30 horas semanais

R$ 2.030,82

- Os valores salariais das categorias deverão estar compatíveis com Acordo Coletivo de Trabalho
ou Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do licitante, devendo ser
observado, como valor mínimo, os salários-base informados na tabela acima (Acórdão TCU nº
189/2011 – Plenário).
- É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista seu enquadramento
sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação sindical plúrima do empregador
terceirizante (art. 581, §1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto da licitação.
- A licitante se responsabiliza pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT incidente sobre o contrato em decorrência de decisão
judicial ou fato que afete o enquadramento sindical da CONTRATADA ou a sua vinculação a
instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão de classe
de sua categoria.
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Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos em
turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Turno

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 7
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COM PREÇOS MÁXIMOS
ACEITÁVEIS
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Custo Unitário

Custo Mensal

Técnico em Telefonia I

20

5.390,85

107.816,99

Técnico em Telefonia II

6

5.390,85

32.345,10

Técnico em Telefonia III

4

6.574,44

26.297,77

TOTAL MENSAL

166.459,86

TOTAL ANUAL (12 meses)

1.997.518,32

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 8
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA EMPRESAS BENEFICIADAS
PELA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 13.161/2015, QUE
ALTEROU A LEI Nº 12.546/2011
COM PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Custo Unitário

Custo Mensal

Técnico em Telefonia I

20

5.098,65

101.973,03

Técnico em Telefonia II

6

5.098,65

30.591,91

Técnico em Telefonia III

4

6.170,54

24.682,16

TOTAL MENSAL

157.247,10

TOTAL ANUAL (12 meses)

1.886.965,20

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20___
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 9
PLANILHA DE PREÇOS DE 1 (Um) PROFISSIONAL NOS TERMOS DA IN Nº 5/2017, DO MPOG/SLTI
Empresa
CNPJ
CCT ou ACT
Data Proposta
Empresa beneficiada com a desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011 ? ( )Não
fundamentação legal (norma, artigo e inciso).

( )Sim. Indicar

LUCRO REAL / PRESUMIDO
CATEGORIA

Este modelo de planilha de custos é exemplificativo.
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

Percentuais

VALOR PROPOSTA

Salário Base
Adicional Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Hora noturna adicional
Adicional de HE
43

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

-

Intervalo interjornada
Outros
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Auxilio Transporte {(x...(dias) -6% s/ salário} (Decreto nº 37.940/2016 - GDF)
Auxilio Alimentação ( por dia útil de trabalho)
Assistência Médica (Convenção Coletiva)
Seguro de vida ou invalidez
Auxílio funeral (convenção coletiva cláusula)

-

TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos

-

Uniforme (EPI)
Materiais (de consumo)
Equipamentos
Outros
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS
INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)

Percentuais

VALORES
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Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
(Variável de 1% a 3%)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)

-

TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO

Percentuais
13º Salário
Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :

4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade

Percentuais

VALORES
VALORES
-

TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado

Percentuais

VALORES
-

Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado

3,82%
TOTAL :

4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias
Adicional de Férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)

Percentuais

VALORES
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Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)
Outros

TOTAL :

-

TOTAL :

-

Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3

Percentuais
CUSTOS INDIRETOS (Taxa de Administração)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011e IN RFB 1436/2013

VALORES

-

C.4
(Somente para empresa beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011)
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Subtotal

-

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 + LUCRO)

-

(categoria
profissional)

Quantidade
TOTAL UNITÁRIO

1

TOTAL GERAL

1

VALORES

Observações:
1) Especificar a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho vigente tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de
“vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante”, norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no
objeto da licitação.
2) Apresentar memorial de cálculo dos itens variáveis da planilha (módulos I a IV)
3) O item Reserva Técnica não será aceito sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item, conforme disposto no Acórdão 593/2010 do
TCU - Plenário. Serão observados os limites estabelecidos pelo Acórdão 1753/2008 do TCU - Plenário.
Módulo 1:
Apresentar memorial de cálculo dos itens da "Composição da Remuneração"
Módulo 2 :
De acordo com a CCT vinculada à proposta, no Módulo II, poderá haver variação na quantidade de itens contemplados. Não será aceita a inclusão do item "Treinamento/Reciclagem
de Pessoal" (Acórdão 592/2010 - TCU - Plenário) nem do item "Supervisão e Fiscalização" (Acórdão 593/2010 - TCU - Plenário).
O Senado Federal não considerará os itens ‘Assistência Médica’, ‘Seguro de Vida’, ‘Auxílio Funeral’ ou quaisquer outros itens cuja
47

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

obrigação de arcar com seus custos possua condicionantes que limitem as obrigações da empresa, e/ou que apliquem a obrigação somente aos profissionais da empresa que prestem
serviços terceirizados vinculados a um tomador de serviço.
Módulo 3 :
Apresentar memorial de cálculo dos itens especificados.
Módulo 4 :
Caso a empresa seja beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, a fim de majorar os percentuais anteriores e
facultar o retorno à opção pela oneração da folha de pagamento, deverá preencher este módulo prevendo esta condição.
O RAT (antigo SAT) contido Módulo IV poderá variar de 1,00% a 3,00% (com incidência do FAP, se for o caso), de acordo com o risco associado ao CNAE - Classificação Nacional
de Atividades Econômicas Preponderante da empresa atribuído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999). O percentual fixado na planilha apresentada está
sujeito a análise de adequação no momento da apresentação das propostas, na abertura do pregão.
Caso haja incidência do FAP, deve ser apresentada documentação hábil que comprove o fator incidente sobre o RAT considerado. Salienta-se, ainda, que não será possível a revisão
contratual futura em decorrência de modificações neste tributo (seja por alteração no enquadramento ou alteração no FAP). Assim, se houver o conhecimento de situações que ensejarão
alterações no futuro, estes fatores deverão ser considerados, bem como deve ser apresentada uma justificativa detalhada, que será avaliada no momento da validação das propostas.
Os percentuais referentes aos itens “Aviso Prévio Trabalhado” e Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado” serão devidos apenas no primeiro ano de vigência do contrato.
Havendo a prorrogação contratual, estes itens serão suprimidos da planilha de custos do contrato, em atendimento ao exposto nos Pareceres nº 003/2015 e 001/2016, da Secretaria de
Controle Interno do SF, em consonância com o Acórdão nº 3006/2010 – Plenário/TCU.
Os valores percentuais do “Aviso Prévio Trabalhado” e do “Aviso Prévio Indenizado” deverão ser complementares em até 100% da mão de obra contratada.
Após o primeiro ano do contrato será excluído o item “Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado”.
A exclusão do “Aviso Prévio Trabalhado” e da respectiva incidência da planilha não enseja a exclusão do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios
Indenizado e Trabalhado”
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O valor percentual do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” será fixo e corresponderá a 4,78% (quatro inteiros e setenta e oito
centésimos por cento) da remuneração do empregado.

Módulo 5 :
Não será possível a especificação dos percentuais de IRPJ e CSLL (módulo V), de acordo com a orientação do subitem 9.5.11 do Acórdão 1.595/2006 do TCU.
As alíquotas do Cofins e do PIS são 7,6% e 1,65%, respectivamente, no regime tributário Lucro Real. As alíquotas do Cofins e do PIS são 3,0% e 0,65%, respectivamente, no Lucro
Presumido.

49

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20___
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 10
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE DISPENSA DE VISTORIA
(a depender do caso)
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da Licitação],
que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão], portador(a) do CPF
nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da Empresa Licitante], estabelecida
no(a) [Endereço constante dos documentos de constituição da empresa], para os fins da presente
declaração, vistoriei todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em
consideração, OU não considero necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do
Edital da licitação são suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena
execução do objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)

OBS: A licitante deverá adequar o texto à declaração pretendida.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/20__

(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 11
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a
empresa __________________ para a prestação de
serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________, com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___)
___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela
__/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, documento digital nº
________ do Processo n.º 00200.018063/2019-84, incorporando o edital e a proposta apresentada
pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este instrumento, e sujeitando-se as partes
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de instalação e reparação de
redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato
e do edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I – manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e qualificações que
ensejaram sua contratação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas;
II – apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;
III – efetuar o pagamento de seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e sociais, bem
assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato;
IV – designar formalmente preposto em Brasília, para representá-la perante a Administração
durante todo o período de vigência do contrato, não podendo este ser um dos empregados por
meio deste contrato;
V – manter seus empregados e prepostos uniformizados, fornecendo-lhes uniformes e calçados,
em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, de acordo com a respectiva categoria
profissional, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo 4, devendo haver
substituição com periodicidade anual, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
VI – fornecer ao gestor do contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos do início da
execução do contrato:
a) relação nominal dos profissionais, impressa e em mídia digital, com as respectivas
categorias, endereços e telefones residenciais e celular, horário de trabalho, local de
lotação, e comunicar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer durante a execução
dos serviços; e
b) documentos necessários à expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um
dos empregados prestadores de serviços no Senado Federal;
VII – comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos
serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os dados e as circunstâncias julgados
necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos.
VIII – substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao
substituído, nos seguintes casos:
a) falta justificada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem prévia
autorização, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a contar da comunicação da ausência, com
trabalhador com a mesma qualificação técnica, ficando sujeita à glosa de um dia de
52

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

trabalho do funcionário (1/30 do valor mensal do funcionário) que se encontra na planilha
de composição de custo, no caso de não substituição, e a glosa no pagamento, em caso de
atraso na substituição, conforme Cláusula Quinta – Do Instrumento de Medição de
Resultado;
b) licenças;
c) solicitação do gestor do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;
d) automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências;
e) quando não possuir a qualificação mínima exigida; e
f) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou
inconvenientes ao SENADO, devidamente justificado.
IX – efetuar o pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze
centavos) por dia trabalhado, conforme fixado por decisão da Comissão Diretora na 14ª Reunião
de 2011, de 20/12/2011, ou o valor estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho vinculada
à proposta da CONTRATADA, caso seja superior àquele, antecipadamente ao mês de referência,
no prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho
aplicável;
X – fornecer transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para atender os dias de
trabalho, antecipadamente ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto em disposição
específica da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável;
XI – efetuar o pagamento do salário dos profissionais alocados até o 5º dia útil do mês subsequente
à realização dos serviços;
XII – efetuar, se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os meios de utilização do “BANCO DE HORAS”, de acordo com o que tiver
previsto no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho vinculada à proposta da CONTRATADA
e em conformidade com o art. 59 do Decreto-Lei nº 5.452/43;
XIII – registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos
postos de trabalho por meio de sistema biométrico de registro de jornada ou sistema eletrônico
similar, na forma disposta no § 2º do artigo 74 da CLT, permitindo à fiscalização do SENADO o
acesso aos respectivos dados.
a) Os empregados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item
anterior, no mínimo, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, e, se for o
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caso, os intervalos intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o
cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.
b) A instalação do sistema de controle de frequência não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na
prestação dos serviços.
c) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto, em até 30
(trinta) dias corridos após o início da execução do contrato, em local a ser acordado com o
gestor do contrato.
XIV – selecionar, treinar e reciclar os profissionais que irão prestar o serviço objeto deste
contrato;
XV – alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados,
com a utilização do ferramental adequado, de acordo com as especificações técnicas (Anexos 3 e
4 do edital);
XVI – observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho,
inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida;
XVII – manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o profissional com conduta insatisfatória
e/ou inconveniente, quando devidamente justificado;
XVIII – manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás, com fotografia
recente, expedidos pela Polícia do SENADO;
XIX – responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
XX – fornecer ao gestor do contrato todas as informações por este solicitadas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis;
XXI – apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela CONTRATADA; e
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c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços.
XXII – entregar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços,
quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
XXIII – entregar, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;
b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o SENADO;
c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado; e
e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
XXIV – entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato,
após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de
sua extinção ou rescisão:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 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.
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XXV – apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os
documentos elencados no inciso XXI;
XXVI – entregar o modelo de autorização constante no Anexo 15 do edital assinado, por ocasião
da assinatura do contrato;
XXVII – providenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e movimentação do
DGBM, em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação do SENADO;
XXVIII – viabilizar , no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
os meios necessários para:
a) o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal do Brasil, com
o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias e para o FGTS foram
recolhidas;
b) a obtenção do Cartão Cidadão pelos empregados junto à Caixa Econômica Federal;
c) a obtenção de extratos individuais de recolhimentos sempre que solicitado pela
fiscalização.
XXIX – fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de locomoção nos
quantitativos que se fizerem necessários à execução dos serviços;
XXX – fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte adequado no
deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução dos serviços do
objeto desse contrato, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
XXXI – manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos imediatamente, sendo que
os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na
rede elétrica;
XXXII – identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade, de forma
a não serem confundidos com similares de propriedade do SENADO;
XXXIII – responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de sua
propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao SENADO qualquer
responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros fatos que possam vir
a ocorrer;
XXXIV – responsabilizar-se por seus empregados, ficando o SENADO isento de qualquer
responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;
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XXXV – responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por acidente
ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;
XXXVI – responsabilizar-se pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT vinculada a proposta da CONTRATADA em
decorrência de decisão judicial ou de fato que afete o seu enquadramento sindical ou a sua
vinculação a instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão
de classe de sua categoria;
XXXVII – observar as diretrizes de que trata o Ato do Primeiro-Secretário nº 8/2018, Anexo 21
do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No mínimo 20% (vinte por cento) das vagas previstas neste
contrato deverão ser preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda a execução
contratual, conforme Ato da Comissão Diretora nº 07, de 2014.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/1993.
I – O disposto neste parágrafo deve ser observado ainda para os custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte;
II – Caso a proposta apresentada pela contratada apresente eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a contratada, este será revertido como
lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente pela
CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso se enquadre na definição de microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional a CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de
90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, a comunicação, à Secretaria da Receita
Federal, da exclusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado, nos termos do art. 30,
inciso II e § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e do Edital de Pregão Eletrônico nº
__/20__.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso a CONTRATADA não comprove a comunicação no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará à Secretaria da Receita Federal, para
57

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, inciso I, da Lei
Complementar nº 123/2006.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento dos salários e
demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS concernentes a este contrato, fica o
SENADO autorizado a deduzir das faturas os respectivos valores e efetuar o seu pagamento
direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste fato ao SENADO
até a data do adimplemento da obrigação poderá ser considerada como atenuante quando da
aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Na situação prevista no parágrafo anterior deve a CONTRATADA
fornecer ao SENADO de imediato todas as informações e documentos necessários para a
efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO OITAVO – Na impossibilidade de pagamento direto pelo SENADO, os valores
retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas,
contribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores intervalo para
repouso e alimentação, na forma dos arts. 71 e 72 da CLT, efetuando rodízio dos empregados
alocados no SENADO, de comum acordo com o gestor, quando a natureza do serviço exigir a
presença ininterrupta de profissionais no posto de trabalho.
I – Não haverá solicitação de folguistas, pelo SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade no que
se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao fornecimento de auxílioalimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos pessoais ou materiais causados por seus empregados ou prepostos ao SENADO ou a
terceiros, nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – É vedada a contratação, por parte da CONTRATADA e
para prestarem os serviços objeto do presente contrato, de empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes até o 3º grau, na linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
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afinidade, dos Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO, ocupantes de cargos
ou funções comissionadas, na forma do disposto no Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
nº 05, de 2011, e Decreto nº 7.203, de 2010.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem
sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Os empregados da CONTRATADA deverão obedecer
aos seguintes padrões de conduta:
a) Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido pela Polícia do
Senado Federal na altura do peito;
b) Ser discreto(a) e cortês;
c) Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar ou tiver acesso;
d) Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver acesso;
e) Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;
f) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observadas as
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – Os equipamentos descritos no Anexo 4 do Edital,
necessários à execução dos serviços, serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o
primeiro dia de execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste contrato, edital e anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Caberá ao SENADO as seguintes obrigações e responsabilidades, sem prejuízo das disposições
legais e das estabelecidas na contratação advinda do edital e deste contrato:
I – exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, por servidores ou comissão previamente
designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de
acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o
cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias relacionadas ao respectivo contrato, exigindo cópias dos documentos comprobatórios
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da quitação dessas obrigações, bem como o exame das carteiras profissionais dos prestadores de
serviços;
II – comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato, exigindo seu imediato saneamento sob pena de aplicação das penalidades previstas no
contrato;
III – permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências
para a execução dos serviços contratados;
IV – prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;
V – efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;
VI – exigir, mediante justificativa, a imediata substituição de qualquer empregado quando não
possuir a qualificação mínima exigida ou sempre que sua conduta for julgada insatisfatória ou
inconveniente para o SENADO;
VII – fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o
desempenho dos serviços a serem contratados;
VIII – fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos empregados da
CONTRATADA;
IX – solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material, utensílio ou
equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos
ou instalações ou, ainda, que não atendam às necessidades do SENADO.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada qualquer ingerência de agentes públicos vinculados ao
SENADO na administração da CONTRATADA, inclusive no que se refere à proibição de
direcionamento ou de indicação de pessoas para trabalharem na CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, por meio dos trabalhadores
alocados no SENADO, sob sua orientação, subordinação e supervisão direta, devendo o início da
prestação dos serviços dar-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A equipe técnica operará em caráter permanente nas
dependências do SENADO, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ininterruptamente, distribuída
ao longo desse horário, em turnos de 6 horas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A prestação dos serviços fora do horário ordinário estabelecido no
parágrafo primeiro deverá ser previamente solicitada ou autorizada pelo Gestor deste contrato,
desde que devidamente justificada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A jornada de trabalho dos profissionais referidos no Anexo 3 do
edital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por solicitação do gestor.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais
de semana e feriados ou em sessões extraordinárias do SENADO, fora dos dias e horários normais
de funcionamento do SENADO, a CONTRATADA, quando solicitado pelo fiscal ou gestor do
contrato, obriga-se a disponibilizar equipes com número de profissionais suficiente para a
execução dos serviços demandados.
PARÁGRAFO QUINTO – As horas trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho,
serão compensadas por meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre
funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO SEXTO – Em período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato
com reposição de funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair
de férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês de janeiro,
bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na segunda quinzena do
mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses meses em questão, hão haverá
substitutos ou feristas.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá executar os serviços, conforme descrito
no Anexo 2 do Edital.
PARÁGRAFO OITAVO – Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes
definições:
I - Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de funcionamento
dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos e/ou os decorrentes do uso
normal.
II - Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e defeitos, bem
como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos equipamentos, e abrangerá os
serviços de identificação de situações que possam causar avarias ou indisponibilidades ao
sistema de telecomunicações.
PARÁGRAFO NONO – Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento
de sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser executados aos
sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do SENADO.
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I - Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas, em dia
escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Os serviços de reparações e/ou instalações de redes telefônicas serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas e/ou Resoluções
da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem contempladas, dentre elas: NBR 13300,
NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727, NBR 13822, NBR 14565.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo
ou o bom, conforme o descrito na Cláusula Quinta, a CONTRATADA deverá executar os reparos
e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas no Anexo 4 do Edital e, se preciso
for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade, eficiência e efetividade.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – As malas de ferramentas individuais serão fornecidas
a 23 (vinte e três) Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas
uma para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se
responsabilizarão pela sua guarda e manuseio.
I – A substituição das malas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio ou
quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou
do colaborador ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia em
ressarci-la junto à empresa.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues
ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos.
I – A substituição das ferramentas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio
ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor
ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que a
usou ou a perdeu, em ressarci-la.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
dos serviços considerados inadequados pelo gestor.
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CLÁUSULA QUINTA – DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente edital de acordo com os
níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a glosas pelo descumprimento do IMR
– Instrumento de Medição de Resultados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento dos
indicadores de desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados dentro dos
prazos estabelecidos neste IMR.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de todas as
atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte fórmula:

Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço (%)  100% 

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100 %
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de Ordens
de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas e fornecidas por
meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS) desenvolvido por essa
Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais dados serão extraídos no formato
de planilha em Excel para sua averiguação e cálculos do NS conforme fórmula acima.
Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento e
Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio de sua
equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução conforme tabela
abaixo:
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Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços
Tempo máximo
Item
Atividades
de execução
(hh:mm)
1
Atualização de cadastro
02:00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00
24:00
24:00

Média mensal
de incidência
9
1
12
6
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1
1
2

Obs: A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de ordens de serviço
abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio para execução de uma
ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto aplicado
na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado como ruim ou
péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle de
Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o serviço;
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c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde, para cada
resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um décimo negativo)
na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme fórmula abaixo:

DQA  0,1xQR  0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para efeito
do cálculo do DQA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A avaliação dos serviços no mês sem contingência será realizada
conforme o que se segue.
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado, conforme
abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b.Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão imputados
diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no parágrafo quarto;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será calculada
mensalmente conforme fórmula do inciso II do parágrafo primeiro;
d.A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA)  100   PPNSi  DQA
i 1

onde:


PPNSi representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia por



desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;



DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.
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II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa) pontos,
serão aplicadas à Contratada os ajustes indicados na Tabela 5 do parágrafo quinto.
PARÁGRAFO TERCEIRO – No mês com contingência, considerado aquele em que o fluxo
normal de serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior, a Avaliação dos Serviços será
observado o seguinte:
I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da nota de
avaliação (NA);
II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo da NA,
apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
PARÁGRAFO QUARTO – O SENADO acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço
(NS) descrito no inciso I do parágrafo primeiro. De acordo com seu valor, será aplicado as
pontuações da tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação
Item

01

Descrição

Nível de Serviço - NS

Periodicidade de
Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos por
Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

PARÁGRAFO QUINTO – No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme
fórmula da alínea ‘d’ do parágrafo segundo, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicada glosa
aplicado ajuste à fatura apresentada pela CONTRATADA, conforme planilha a seguir:
Item
01
02
03
04
05
06
07

Tabela 5 – Ajustes na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços
Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
NA ≥ 90
Sem aplicação de ajustes à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via e-mail,
80,00 ≤ NA < 90,00
com confirmação do recebimento da Contratada.
Ajuste de 3,00% sobre o valor faturado no mês da
70,00 ≤ NA < 80,00
ocorrência.
Ajuste de 6,00% sobre o valor faturado no mês da
60,00 ≤ NA < 70,00
ocorrência.
Ajuste de 10,00% sobre o valor faturado no mês da
50,00 ≤ NA < 60,00
ocorrência
Ajuste de 15,00% sobre o valor faturado no mês da
NA < 50,00
ocorrência.
Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
02 (duas) notificações em meses consecutivos.
aplicação da segunda Notificação.
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Item
08

Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em meses Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
consecutivos.
aplicação da notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – O percentual máximo aceitável de ajuste mensal será de 10%, sendo
que acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes na Cláusula Décima Terceira.
CLÁUSULA SEXTA – DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO
EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO- DGBM
O SENADO fará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, de 1/3
constitucional das férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários; multa sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da CONTRATADA, por meio de Depósitos em Garantia
Bloqueados para Movimentação - DGBM.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As verbas mencionadas no caput desta cláusula serão deduzidas
do valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A última fatura apresentada pela CONTRATADA será paga após
a comprovação da quitação das verbas mencionadas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente
com os valores correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela
depositada, os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
PARÁGRAFO QUARTO – As quantias que serão retidas para o atendimento desta cláusula
serão obtidas pela aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão
liberados à CONTRATADA após a comprovação dos respectivos pagamentos.
PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados na forma do caput desta Cláusula serão
pagos diretamente aos trabalhadores nas seguintes condições:
I – parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º salário dos empregados
vinculados ao contrato, quando devido;
II – parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
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III – quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente
ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização
compensatória porventura devida sobre o FGTS; e
IV – ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o
pagamento das demais verbas descritas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A hipótese prevista no inciso IV do Parágrafo Sexto desta cláusula
não se aplica caso seja pactuado novo contrato, contiguamente, com a mesma empresa e com o
mesmo objeto.
PARÁGRAFO OITAVO – Ocorrendo a situação prevista no Parágrafo Sétimo desta cláusula,
poderão ser liberados à empresa os valores depositados referentes ao lucro e à taxa de
administração. O remanescente dos valores depositados passará a se vincular ao novo contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em
razão de celebração de novo contrato, os depósitos correspondentes à redução promovida serão
liberados na forma prevista no inciso III do Parágrafo Sexto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato
solicitação para pagamento direto aos trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência
dos eventos mencionados no caput desta cláusula, em até 20 (vinte) dias antes da data prevista
em ato normativo ou no Contrato para o pagamento das referidas verbas, bem como de lista em
formato definido pelo SENADO, contendo dados relativos ao pagamento dos empregados.
I – A CONTRATADA será informada de eventuais inconsistências nos dados para
pagamento em até 5 (cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no
Contrato para a quitação das referidas verbas.
II – Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de
informação seja da CONTRATADA, o SENADO não efetuará o pagamento direto aos
trabalhadores, cabendo à CONTRATADA efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou
contratuais, nos termos do Parágrafo Décimo Segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O prazo previsto no Parágrafo Décimo desta cláusula
não exime a CONTRATADA da responsabilidade de observar os prazos legais, que prevalecem
sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Na hipótese de inobservância do prazo previsto no
Parágrafo Décimo, ou caso o prazo legal para pagamento seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a
CONTRATADA quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias no prazo legal e solicitar a
liberação do respectivo valor ao SENADO.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os valores provisionados serão liberados à
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação dos documentos
que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao final da vigência contratual, o saldo existente no
DGBM somente será liberado à CONTRATADA após a comprovação da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias
aplicadas, em até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual, mediante
homologação e/ou instrumento equivalente emitido pelo sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Os valores depositados em garantia serão remunerados
nos termos do acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – No caso de haver cobrança de tarifa bancária, os recursos
atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor mensal estimado de
R$_______________(_____________), correspondente a mão de obra, conforme proposta da
CONTRATADA, documento digital nº ________, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a
antecipação de pagamentos por serviços não executados ou executados de forma incompleta.
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
ITEM

CATEGORIAS

QTDE

Custo Unitário

Custo Mensal

1
2
3
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço global anual estimado do presente contrato para o período
de 12 (doze) meses consecutivos é de R$ ____________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, necessários à perfeita execução
deste contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e convenção
coletiva de trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao preço
global mensal, mediante apresentação de documento fiscal em separado, os valores referentes a
eventual serviço extraordinário realizado, quando esgotados todos os meios de utilização do
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“BANCO DE HORAS”, respeitado o limite fixado pela legislação, por empregado, na
conformidade do inciso XII da Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de
depósito em conta bancária da CONTRATADA, condicionados ao prévio atesto dos serviços pelo
gestor, mediante o recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a discriminação dos
serviços, cuja data de emissão não poderá ser anterior à do último dia do mês vencido.
I – Os pagamentos mensais estão sujeitos a ajustes decorrentes da aplicação do IMR, nos
termos da Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO QUARTO – O primeiro documento fiscal a ser apresentado terá como período
de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos
fiscais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último
dia de cada mês.
PARÁGRAFO QUINTO – Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento do documento fiscal, condicionados à manifestação do gestor na
forma do parágrafo sétimo e à apresentação de:
I – prova de quitação da folha de pagamento específica deste contrato, relativamente ao
período constante do documento fiscal apresentado, a ser emitida pela instituição bancária
que efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referentes tanto à
remuneração mensal quanto ao 13º salário, quando for o caso deste pagamento pela
CONTRATADA, contendo o nome do funcionário e o valor do crédito promovido;
II – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias
de Relação de Empregados (GRE); bem como, de regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);
III – espelho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica
deste contrato;
IV – comprovantes de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação aos
empregados da CONTRATADA que prestem os serviços objeto do presente contrato;
V – tabela demonstrando os descontos efetuados na nota fiscal do mês de referência, sobre
os valores com obrigação mensal sem comprovação de pagamento (Vale-Transporte,
Auxílio Alimentação, Adicional Noturno, etc.), tendo como base de cálculo a fórmula de
composição de custos utilizada na formulação da planilha de preços das categorias;
VI – planilhas de custos de cada categoria e informações sobre qualquer outra vantagem;
70

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

VII – planilha discriminada com o controle de frequência dos profissionais no horário
ordinário e extraordinário; e
VIII – apresentação da garantia prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados em DGBM, previstos na Cláusula Sexta,
serão liberados à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação
dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput da Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos mensais ficam condicionados à manifestação do
gestor do contrato ou, nos casos em que se enquadrem no § 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de
comissão designada pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento do documento fiscal, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, qualidade e cumprimento das demais obrigações contratuais.
PARÁGRAFO OITAVO – Eventual(is) irregularidade(s) constatada(s) na apresentação dos
documentos elencados nos incisos do Parágrafo Quinto ensejará(ão) a suspensão do pagamento
até que haja a regularização da pendência por parte da CONTRATADA pelo prazo máximo de
30 (trinta) dias, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade, bem como de rescisão
unilateral pela Administração.
PARÁGRAFO NONO – A falta de qualquer empregado, com exceção daqueles em gozo de
férias, sem a reposição prevista no inciso VIII da Cláusula Segunda, implicará desconto
automático de 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário, sem prejuízo da incidência
da multa contratual prevista na Cláusula Décima Terceira, não eximindo a CONTRATADA em
atingir o nível de serviço estipulado na Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – No encaminhamento do documento fiscal, a CONTRATADA
deverá fazer demonstração analítica da cobrança de cada rubrica de que trata esta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As eventuais despesas bancárias decorrentes de
transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Havendo vício a reparar em relação ao documento fiscal
mencionado no caput do Parágrafo Quinto, o prazo para pagamento poderá ser suspenso até que
haja reparação do vício.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sexto e a data do efetivo pagamento do documento fiscal, a serem incluídos em
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documento fiscal próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x
VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes de acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho exclusivamente para os itens de custos de mão de obra, desde que
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se
referir admitindo-se como termo inicial a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os itens correspondentes a despesas operacionais administrativas
(custos indiretos), lucro, insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou
convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de Preços de Mão de
Obra do Anexo 9, serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, não
incidindo sobre tais itens quaisquer variações decorrentes de acordo, convenção ou dissídio
coletivos de trabalho.
I – Quando a remuneração dos itens despesas operacionais administrativas (custos
indiretos) e lucro for estipulada através de índice percentual, estes terão seus percentuais da
proposta original conservados, nos casos de aditamentos provenientes dos institutos do ‘fato
da administração’ e do ‘fato do príncipe’, com o intuito de preservar a proporcionalidade e
a condição efetiva da proposta inicial da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O primeiro reajuste dos itens mencionados no parágrafo anterior
levará em conta para fins de cálculo a variação do índice pactuado entre a data de apresentação
da proposta e do primeiro aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão
sempre nos aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O primeiro reajuste dos itens mencionados no parágrafo anterior
levará em conta a seguinte metodologia para fins de cálculo da variação do índice pactuado.
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I – Se ocorrer intervalo menor de 60 (sessenta) dias entre a data da apresentação da proposta
e a efetiva assinatura do contrato, o período será apurado entre a data da proposta e o
primeiro ano de vigência do contrato. Caso contrário (proposta vencida), a data inicial será
a da assinatura do contrato.
a) Com a assinatura do contrato nos dias 1º (com proposta vencida), a apuração será
do mês da assinatura do contrato até o mês sussequente ao da primeira vigência
contratual.
II – Os demais reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
(Nota à ADVOSF: nova redação do parágrafo segundo sugerida pelo SIRC/COPLAC,
documento nº 00100.013942/2020-81-4 (ANEXO: 004))
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas-bases diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade da
repactuação será a data-base referente à categoria profissional que represente a maior parcela do
custo de mão de obra da contratação conforme Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA.
(Nota à ADVOSF: sugestão de exclusão do parágrafo terceiro feita pelo SIRC/COPLAC,
documento nº 00100.013942/2020-81-4 (ANEXO: 004))
PARÁGRAFO QUARTO – Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
PARÁGRAFO QUINTO – A repactuação será precedida de solicitação da contratada,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos relativos a mão de obra, por meio
de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção
coletiva que a fundamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de mercado.
PARÁGRAFO SEXTO – É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos somente a partir
da data de assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a retroação dos efeitos
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver
vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
PARÁGRAFO OITAVO – Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto da
repactuação poderá ter sua vigência iniciada em data futura, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para as próximas concessões.
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PARÁGRAFO NONO – O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação se inicia a partir
da homologação da Convenção Coletiva ou do Acordo Coletivo de Trabalho vinculada à proposta
da CONTRATADA que fixar os novos custos de mão de obra abrangida pelo contrato e se
encerrará na data da prorrogação contratual subsequente, ou caso não haja prorrogação, na data
do encerramento da vigência do contrato, sob pena de preclusão do direito.
I – Caso não ocorra a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT ou do
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, perante o órgão competente, durante a vigência do
contrato, o SENADO concederá prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data da
homologação do instrumento coletivo, para que a CONTRATADA solicite a repactuação
de preços do exercício à administração, sob pena de preclusão deste direito.
(Nota à ADVOSF: sugestão de inclusão deste inciso terceiro feita pelo SIRC/COPLAC,
documento nº 00100.013942/2020-81-4 (ANEXO: 004))
PARÁGRAFO DÉCIMO – Nas repactuações baseadas em convenções coletivas de trabalho,
não serão aplicados os índices apresentados pela CONTRATADA quando estes estiverem
injustificada ou abusivamente mais altos que aqueles praticados no mercado relevante, hipótese
em que será apurada a média dos índices utilizados nas convenções coletivas de trabalho relativas
a períodos semelhantes, utilizando-se o percentual resultante como limite para a repactuação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A Administração poderá prever o pagamento
retroativo do período que a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de
Termo de Acerto Final de Contas, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O arredondamento de valores e preços deste contrato
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010.
I – para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais;
II – quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na alínea I for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho _______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho nº _______.
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no valor
de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2 % (dois por cento) do valor global deste
contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia; ou
III - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar do
recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante
justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia será liberada, se for o caso, até 15 (quinze) dias após a
comprovação do adimplemento de todas as verbas devidas aos empregados a título rescisório,
observando-se os requisitos do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
I – A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação;
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II – Caso o pagamento de que trata o inciso anterior não ocorra até o fim do segundo mês
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
PARÁGRAFO QUINTO – A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo o
prazo de execução do contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após o término
da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da execução
gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à relação
entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, deverá
assegurar ressarcimento, indenização e pagamento de, no mínimo:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de responsabilidade civil
da CONTRATADA durante a execução do contrato;
IV – obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato
e não honradas pela CONTRATADA;
V – prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho oriundos da execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a integralização
do valor correspondente à garantia.
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II – O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido esteja
plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento mensal
à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da regular
garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I – As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a
III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto no
Ato da Comissão Diretora nº 02, de 2008, e nos Atos da Diretoria-Geral nº 20/2015 e 27/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
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V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser
impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I – apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos
à administração pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os
infratores às penalidades ali previstas.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste contrato,
sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula,
observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de
alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, excluídas as infrações detalhadas
constantes no Parágrafo Nono, sujeitará à CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por
cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Quinto,
inciso II, da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30
(trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
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PARÁGRAFO SÉTIMO – Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos quinto
e sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais
sanções.
PARÁGRAFO OITAVO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de até 5% (cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO NONO – Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa, em
percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor contratual mensal vigente, sem
prejuízo das outras sanções previstas em lei.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITEM
10

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes, em até 15 dias úteis após assinatura do contrato,
por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram
sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
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11
12
13
14

ITEM
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ITEM
24

Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de segurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
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25
26

Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A advertência será aplicada à CONTRATADA na primeira
ocorrência das infrações de Grau 1 definidas no quadro acima.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência de infrações do mesmo grau, previstas
nos quadros do parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor da multa aplicada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Para os casos de infrações contratuais não previstas
nos parágrafos anteriores, o SENADO aplicará multa, a ser fixada entre os graus 1 e 4, em razão
da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os percentuais previstos nesta cláusula, somadas
todas as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo e
quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula décima
quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por cento)
do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha
na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a União, nos termos do art.
7º da Lei nº 10.520/2002.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
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II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena
de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre
desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a
autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios
previstos no parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – A multa aplicada, após regular processo administrativo e
garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA
ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – Ao final da vigência contratual e após quitadas
todas as verbas trabalhistas e previdenciárias, incluindo as rescisórias, havendo saldo existente no
DGBM, este poderá ser utilizado para pagamento das penalidades contratuais, observado o
Parágrafo Vigésimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma dos
parágrafos vigésimo e vigésimo primeiro, será o valor remanescente descontado da garantia ou,
em último caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I – determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
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II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
III – judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO – Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos
§§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, II, da Lei n.° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste contrato,
deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da vigência
contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá, em até 60 (sessenta) dias contados
do término do contrato, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos rescisórios de
caráter trabalhista devidos aos seus empregados, segundo os requisitos do inciso XXIV da
Cláusula Segunda e do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__.
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SENADO FEDERAL

Diretor da SADCON

REPRESENTANTE
CONTRATADA

Coordenador da COPLAC
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 12
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que esta empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a)
__________________________ 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

Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 13
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
M O D E L O D E A PR E S E NT A Ç Ã O DE PR O PO S T A
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, à Comissão
Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII – DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
e-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (informar o tipo de documento)
Empresa beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011? ( )Não ( )Sim Indicar fundamentação legal (norma, artigo e inciso)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não

Mão de Obra
Item

Categoria

Carga
horária diária

Total de
Funcionários

Valor
unitário
Mensal (R$)

Valor total anual
SINDICATO DA CATEGORIA:
DATA BASE DA CATEGORIA: DIA/MÊS/ANO:

Valor total
Mensal(R$)

R$
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Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total mensal e total global anual
da proposta, seguindo a numeração constante no edital.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 14
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários
e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS aos trabalhadores, concernentes a este
contrato, quando houver falha no cumprimento das obrigações por parte desta Empresa, até o
momento da regularização.
Autorizo também o CONTRATANTE reter da fatura o valor da garantia contratual, na
hipótese de não apresentação da garantia no prazo acordado.

EMPRESA:
CNPJ:
Representante
Cargo:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 15
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ACORDO ENTRE O MPU – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A AGU ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Acordo entre MPT e AGU impede a União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas
de mão de obra.
Termo de Conciliação Judicial
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra.
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos
Ramos e pelo Procurador do Trabalho, Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração
Pública;
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei
trabalhista;
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei nº. 5.764, de 16.12.1971, art.
4º "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma
estatutária (art. 86 da Lei nº. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de obra
terceirizada;
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CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que prestam
serviços de natureza subordinada à UNIÃO, embora laborem em situação fática idêntica a dos
empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de
qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do
trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho
subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho (arts. 5º, caput, e 1º, III e IV, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º da
CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas cooperativas;
CONSIDERANDO o teor da Recomendação para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª
sessão da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os
Estados devem implementar política no sentido de: "8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam
criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer
relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos
trabalhadores, velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."
RESOLVEM
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo nº 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas
de mão de obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o
labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação
ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao
desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:
a) – serviços de limpeza;
b) – serviços de conservação;
c) – serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – serviços de recepção;
e) – serviços de copeiragem;
f) – serviços de reprografia;
g) – serviços de telefonia;
h) – serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i) – serviços de secretariado e secretariado executivo;
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j) – serviços de auxiliar de escritório;
k) – serviços de auxiliar administrativo;
l) – serviços de office boy (contínuo);
m) – serviços de digitação;
n) – serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – serviços de ascensorista;
q) – serviços de enfermagem; e
r) – serviços de agentes comunitários de saúde.
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal.
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja atividade
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões
(inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer
meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não
coletiva) pelos seus associados.
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos
podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados),
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais.
Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira
e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação
às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de
habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente
os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento
(intermediação de mão de obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer
natureza.
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados
pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua
homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais,
como anexo.
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços
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para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à
assinatura do respectivo contrato.
DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas
no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, será
responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no
caput, sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste,
a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa
perante o Ministério Público do Trabalho.
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às
empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito
de sua competência.
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juíz
da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de
sua homologação judicial.
Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.
Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.
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Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em
cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e
876, caput, da CLT.
Brasília, 05 de junho de 2003.
GUILHERME MASTRICHI BASSO-GUIOMAR RECHIA GOMES
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho
BRASILINO SANTOS RAMOS-FÁBIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO-MÁRIO LUIZ GUERREIRO
Subprocuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:
_________________________________________________
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA
_________________________________________________
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Associação dos Juízes Federais
do Brasil - AJUFE
_________________________________________________
REGINA BUTRUS
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
do Trabalho – ANPT
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 16
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
CHECK LIST RELATIVO ÀS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS
CONSTANTES DO ANEXO 9
Pregão
Data de Abertura
Itens/Grupos
Empresa
CNPJ
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

2.3

Verificações prévias
Edital exige salários mínimos?
Há exigência de valores mínimos de
benefícios?
Há condição diferenciada de férias
(períodos de recesso sem exigência de
substituição, etc.)?

Sim Não Não se aplica

Observações/Pedidos
Verificações na planilha
Sim Não Não se aplica de esclarecimento
Em caso de resposta positiva ao item
1.1, a proposta atende aos valores
mínimos de salários definidos no edital?
Foi apresentada a CCT a que todas as
categorias da proposta se vinculam?
Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de INSS no
módulo 4.1 zerado), os valores da
proposta estão abaixo dos valores
estimados para empresas desoneradas
(no edital, estes valores são diferentes
dos valores estimados para empresas
sem este benefício)?
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Em caso de resposta negativa ao item
1.1, a proposta atende aos pisos salariais
estipulados na CCT apresentada?
O RAT apresentado na proposta condiz
com o RAT associado ao CNAE
PREPONDERANTE constante da GFIP
2.5
da empresa (vide Anexo V do RPS
(Decreto nº 3.048/1999) c/c Anexo I da
IN RFB 1.071/2010)?
Caso haja incidência de FAP sobre o
2.6 SAT/RAT, foi apresentado o
comprovante?
Foi apresentado o memorial de cálculo
de cada percentual constante nas
planilhas de formação de custos, bem
2.7
como de cada item cotado nos módulos
2 e 3 (equipamentos, uniformes, EPIs,
etc)?
Caso haja adicional noturno, o mesmo
foi calculado corretamente (vide
condições estipuladas em CCT/ACT, ou
2.8
memorial de cálculo pelo padrão da
CLT, adaptado à situação da
contratação)?
Caso haja adicional de periculosidade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.9 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário base)?
Caso haja adicional de insalubridade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.10 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário mínimo vigente)?
Caso haja cotação de horas extras de
forma habitual, estas foram calculadas
2.11
corretamente (vide condições estipuladas
em CCT/ACT, ou em CLT)?
Caso haja cotação de materiais ou
equipamentos, foram observadas as
2.12
condições de depreciação estipuladas
pela ADVOSF)?
2.4
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de 0% do INSS,
no módulo 4.1), se foi apresentada a
fundamentação legal e cotada
corretamente a nova contribuição
previdenciária sobre a receita bruta –
CPRB (A nova regra da desoneração
dada pela Lei nº 13.161/2015, com
vigência a partir de 1º/12/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011). O
percentual está correto?
Os cálculos estão efetuados
corretamente, de acordo com a planilha
padrão de conferência (incluindo cálculo
de impostos "por dentro" e cálculo de
percentuais de despesas administrativas
e lucro na forma definida na IN Nº
5/2017 IN 02/2008, ou seja, despesas
administrativas incidem sobre o total dos
módulos 1 a 4; lucro incide sobre o total
dos módulos 1 a 4 acrescidos das
despesas administrativas; impostos
incidem sobre o valor final)?
Os percentuais de aviso prévio
trabalhado e indenizado e de suas
respectivas multas são coerentes com a
sistemática explanada pela SCISF?
Os cálculos de arredondamento são
condizentes com as disposições do Ato
nº 20 de 2010 do Primeiro-Secretário
(inclusive no resumo)?
Os benefícios previstos em CCT estão
cotados na proposta (observar que o
Plano de Saúde na CCT do
SEAC/SINDISERVIÇOS não pode ser
aceito, tendo em vista o posicionamento
da ADVOSF)?
Caso não cotado algum benefícios
previsto em CCT, há justificativa válida
apresentada pela empresa?
Há alguma categoria com fator K
superior a 2,70 sem justificativa
plausível (caso haja, deve ser pedida
redução dos valores à empresa)?
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2.20

2.21
2.22

2.23

2.24

2.25

No caso da empresa se beneficiar da
desoneração, mesmo que o fator K seja
menor que 2,70, há valores abusivos de
lucro, despesas administrativas ou
quaisquer outros elementos da planilha
(caso haja, deve ser pedida redução dos
valores à empresa)?
Os percentuais decorrentes de obrigação
legal foram cotados corretamente?
Os percentuais decorrentes de dados
estatísticos foram calculados
corretamente e possuem justificativas
plausíveis?
Se existirem outros itens na contratação
sem relação com terceirização de mão de
obra, os cálculos aritméticos foram
realizados corretamente?
As verbas variáveis foram calculadas de
acordo com o número de dias
considerados usualmente pelo Senado
(22 dias para 2ª a 6ª; 15 dias para escala
15x36; 26 dias para 2ª a sábado)? Em
caso negativo, foram apresentadas as
devidas justificativas?
Foi cotada indevidamente Contribuição
Assistencial?
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 17
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 11, DE 2017
Institui os Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação DGBM nos Contratos de Terceirização de Mão de Obra no Senado

Federal.
A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso das competências conferidas pelo
art. 252 do Regulamento Administrativo, consolidado pela Resolução do Senado Federal nº 20,
de 2015;
Considerando o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria da Diretoria-Geral nº 3205 de 2016
destinado a estudar e propor novas formas de contratação e pagamento nos processos de
terceirização e mão de obra, RESOLVE:
Art. 1º Os editais de licitação e os contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva de
mão de obra no âmbito do Senado Federal deverão conter previsão de provisionamento de valores
para o pagamento das férias, de 1/3 (um terço) constitucional das férias e 13º (décimo terceiro)
salário, com seus respectivos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
encargos previdenciários; multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias
devidas aos trabalhadores da contratada, por meio de Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação - DGBM.
§ 1º As verbas mencionadas no caput deste artigo serão deduzidas do valor mensal a ser pago
diretamente à empresa.
§ 2º A última fatura apresentada pela contratada será paga após a comprovação da quitação das
verbas mencionadas no caput deste artigo.
§ 3º Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e á taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, os quais
serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
§ 4º As quantias que serão retidas para o atendimento deste artigo serão obtidas pela aplicação de
percentuais e valores constantes da proposta da contratada.
§ 5º Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados à contratada
após a comprovação dos respectivos pagamentos.
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Art. 2º Os valores provisionados na forma do artigo 1º serão pagos diretamente aos trabalhadores
nas seguintes condições:
I - parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
II - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III - quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente ao 13º
(décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS; e
IV - ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o pagamento
das verbas descritas no caput do art. 1º.
§ 1º A hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica caso seja pactuado novo
contrato, contiguamente, com a mesma empresa, e com o mesmo objeto.
§ 2º Ocorrendo a situação prevista no § 1º, poderão ser liberados à empresa os valores depositados
referentes ao lucro e à taxa de administração. O remanescente dos valores depositados passará a
se vincular ao novo contrato.
§ 3º Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em razão de celebração de
novo contrato, os depósitos correspondentes á redução promovida serão liberados na forma
prevista no inciso III deste artigo.
§ 4º A contratada deverá apresentar à Administração solicitação para pagamento direto aos
trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência dos eventos mencionados no caput
em até 20 (vinte) dias antes da data prevista em ato normativo ouno Contrato para pagamento das
referidas verbas, bem como de lista em formato definido pelo Senado, contendo dados relativos
ao pagamento dos empregados.
I - A contratada será informada de eventuais inconsistências nos dados para pagamento em até 5
(cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no Contrato para quitação das
referidas verbas;
II - Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de informação seja
da contratada, o Senado Federal não efetuará o pagamento direto aos trabalhadores, cabendo á
contratada efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou contratuais, nos termos do § 6º;
§ 5º O prazo previsto no § 4º não exime a contratada da responsabilidade de observar os prazos
legais, que prevalecem sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
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§ 6º Na hipótese de inobservância do prazo previsto no § 4º, ou caso o prazo legal para pagamento
seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a contratada quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias
no prazo legal e solicitar a liberação do respectivo valor ao Senado Federal.
§ 7º Os valores provisionados serão liberados á contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
contar da apresentação dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput
do artigo 1º.
§ 8º Ao final da vigência contratual, o saldo existente no DGBM somente será liberado à
contratada após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias aplicadas, em até 90 (noventa) dias após
o encerramento da vigência contratual, mediante homologação e/ou instrumento equivalente
emitido pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados.
§ 9º Quando, por decisão da Diretoria-Geral, não for possível a realização dos pagamentos
diretamente aos trabalhadores pela própria Administração, os valores provisionados serão
depositados em consignação na Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias
e FGTS.
Art. 3º O Senado Federal firmará Acordo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira, cuja
minuta constará anexa ao Edital, o qual determinará os termos para a implementação de DGBM,
bem como as condições de sua movimentação.
Art. 4º O Acordo de Cooperação Técnica poderá ser ajustado ás peculiaridades do objeto do
contrato administrativo e aos procedimentos internos da Instituição Financeira.
Art. 5º A assinatura do contrato de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
entre o Senado Federal e a empresa vencedora do certame será realizada antes dos seguintes atos:
I - Solicitação do Senado Federal á Instituição Financeira, mediante oficio, de implementação de
DGBM;
II - A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM perante a
Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado Federal para:
a) ter acesso aos saldos e aos extratos;
b) efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de penalidades
administrativas.
Art. 6º Os valores depositados em garantia serão remunerados pelo índice da poupança ou outro
definido no acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira, sempre escolhido o de
maior rentabilidade.
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Art. 7º O Senado Federal poderá negociar com a Instituição Financeira, caso haja cobrança de
tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para implementação e manutenção de
DGBM.
§ 1º Os editais deverão informar aos proponentes que, em caso de cobrança de tarifa bancária, os
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
Art. 8º Compete à Diretoria Executiva de Contratações autorizar a movimentação dos valores
depositados em garantia bloqueados para movimentação - DGBM.
Art. 9º Os DGBM serão adotados nos processos de licitação de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra que forem autuados a partir da vigência desta norma.
Art. 10. A Administração promoverá novas licitações para suprir os objetos dos contratos em
vigor, visando á implementação de DGBM, salvo hipótese de concordância das atuais contratadas
com a adoção imediata do DGBM, nas prorrogações, repactuações ou aditivos dos contratos em
curso, o que ocorrer primeiro.
§ 1º Em caso de concordância, conforme o caput deste artigo, os DGBM serão implementados
nas prorrogações, repactuações ou aditivos que forem autuados a partir da vigência desta norma.
§ 2º Nos contratos em vigor, a adoção de DGBM poderá ser postergada por decisão fundamentada
da Diretoria-Geral, desde que a próxima alteração contratual não exceda 180 (cento e oitenta)
dias, contados da última alteração.
§ 3º A concordância da contratada implicará a obrigação de efetuar DGBM dos valores referentes
á multa do FGTS e de outras verbas trabalhistas e previdenciárias já recebidas pela empresa e não
pagas aos trabalhadores.
§ 4º A Diretoria-Geral poderá autorizar que os depósitos previstos no § 3º sejam parcelados em
até 12 (doze) meses, mediante solicitação da empresa para compensação de seus créditos perante
o Senado Federal.
Art. 11. Caberá à Comissão de Minutas-Padrão promover as alterações necessárias nos editais e
nos contratos para a implementação de DGBM.
Art. 12. Poderá a Diretoria-Geral determinar a implementação do DGBM nos contratos em vigor
ou em processos de contratação já autuados, bem como dispensar sua implementação nos
contratos em vigor ou em novas contratações.
Art. 13. Revoga-se o Ato da Diretoria-Geral nº 2 de 2017.

Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
101

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

Senado Federal, 07 de março de 2017. Ilana Trombka, Diretora-Geral.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 18
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2017/0010
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO SENADO FEDERAL E O
BANCO
BRASIL
S/A,
VISANDO
A
OPERACIONALIZAÇÃO DO “DEPÓSITO EM
GARANTIA”, VINCULADO A OBRIGAÇÕES,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
SLTI/MP Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES.
A UNIÃO, por intermédio do Senado Federal, Órgão do Poder Legislativo, com sede na Praça dos Três
Poderes, em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela
Diretora-Geral, Senhora ILANA TROMBKA, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº
6051093372, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 74270745053, nomeado pela Portaria do Presidente nº 4,
de 2015, publicada no BASF nº 5685, Seção 11, de 12.2.2015, doravante denominada SENADO
FEDERAL ou ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e o BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº
1607-1, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001/91, estabelecido no Setor Comercial Norte Quadra
2 Bloco A Sala 601 – Edifício Corporate Financial Center, CEP:70.712-900 – Brasília – DF, neste ato
representado pelo seu Gerente Geral Sr. MANOEL IRINEU SÁ LIMA, casado, CNH nº 26091609,
DETRAN-DF, CPF nº 233.359.473-04, doravante denominado BANCO, resolvem celebrar o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para gerenciamento de depósitos para Garantias de Contratos
Administrativos, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações
posteriores, por meio do denominado DEPÓSITO DEM GARANTIA, e demais normas pertinentes,
mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:
1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
4. Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação – são depósitos efetuados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a título de garantia do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e outras a serem provisionados às empresas contratadas para prestação de
serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra na forma da Instrução Normativa/SLTI/MP
nº 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
5. Contratos – instrumento formalizador do vínculo entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
e o Prestador de Serviços materializado pelo sistema do BANCO por um “Evento” o qual possibilita à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a individualização dos depósitos e a gestão de cada
contrato.
6. Evento - é a representação no sistema do BANCO do Contrato entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e o Prestador de Serviços, onde é abrigado o Depósito em Garantia – bloqueado para
movimentação.
7. Usuário(s) - servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e por ele formalmente
indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de
Autoatendimento do BANCO.
8. Administração Pública Federal - Administração Direta e Indireta da União, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas.
9. ID Depósito: é o número que identifica o pré-cadastramento do Depósito em Garantia – bloqueado
para movimentação, que dará origem ao depósito após o envio dos recursos pelo depositante.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios
para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos
firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos".

1. Os Contratos firmados entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e a empresa terceirizada
serão albergados pelo Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
2. O Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação será destinado, exclusivamente, para
recebimento dos recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de
preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
3. Os recursos depositados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL serão individualizados em
Eventos específicos, abertas para cada contrato administrativo firmado com seus prestadores de serviços.
4. A movimentação ou encerramento do Depósito em Garantia se dará unicamente mediante ordem
expressa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e eventual saldo existente será debitado visando
à destinação definida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
5. Os recursos provisionados em Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação - serão
corrigidos automaticamente, pelo BANCO, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança,
na forma pró-rata die, ou outro índice que venha a substituí-lo.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO FLUXO OPERACIONAL
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A abertura, captação e movimentação dos recursos dar-se-á conforme o fluxo operacional a seguir:
1°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador de serviços.
2°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de Despesas ou do servidor
previamente designado por este, envia ao BANCO ofício, na forma do Anexo I do presente Termo,
solicitando o cadastramento de Evento específico para acolhimento do Depósito em Garantia bloqueado para movimentação, que serão efetuados como provisionamento, em cumprimento ao que
determina a Instrução Normativa/SLTI/MP n° 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
3°) Após cadastramento do Evento, o BANCO encaminha à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL ofício na forma do Anexo 11, solicitando o comparecimento do Prestador de Serviços para
assinatura do contrato e entrega de documentação.
4°) Após assinatura do contrato pelo Prestador de Serviços, o BANCO encaminha à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ofício na forma do Anexo 111 do presente Termo
informando os dados do Evento cadastrado.
5°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL gera o ID Depósito na internet no
endereço www.bb.com.br ou o solicita à sua agência de relacionamento.
6°) De posse do ID Depósito, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia ao BANCO Ordem
Bancária para abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6.1)
Após geração do primeiro ID Depósito, novos depósitos para um mesmo Evento podem
ser realizados da seguinte forma:
6.1.1) Para que os recursos sejam depositados no mesmo Depósito em Garantia bloqueado para movimentação (depósito em continuação): utilize o ID Depósito do
primeiro depósito ou o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação
para geração de novo ID Depósito;
6.1.2) Para que os recursos sejam depositados em Depósito em Garantia - bloqueados
para movimentação distintos: gere um novo ID Depósito para cada depósito utilizando a
opção "primeiro depósito".
7°) O BANCO recebe a Ordem Bancária transmitida via arquivo pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e efetua a abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
8°) O BANCO envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em leiaute
específico, contendo o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação bem como
as eventuais rejeições, indicando seus motivos.
9°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de despesa ou do servidor
previamente designado por este, solicita ao BANCO a movimentação dos recursos, na forma do Anexo
IV do presente Termo.
10) O BANCO acata solicitação de movimentação financeira efetuada pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL, confirmando por meio de ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Termo.
11) O BANCO disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via internet, para
consulta de saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
CLÁUSULA QUARTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:
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1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento do BANCO, onde está estabelecido o vínculo jurídico com
o BANCO, para amparar a utilização do aplicativo Autoatendimento Setor Público para consulta dos
saldos/extratos pela internet.
2. Designar, por meio de ofício, conforme Anexo VI do presente Instrumento, servidores para os
quais o BANCO concederá acesso aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento, com poderes para
efetuarem consultas aos saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
3. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando o cadastramento do Evento que abrigará o Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
4. Remeter ao BANCO arquivos de Ordem Bancária em leiaute específico, para a abertura do Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
5. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando a movimentação de recursos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação diretamente para a conta do Prestador de Serviços.
6. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIl do presente instrumento, a bertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação,
orientando-o a comparecer à Agência do
BANCO, para providenciar entrega de documentos e assinatura do contrato, em caráter irrevogável e
irretratável.
7. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de
Autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e extratos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação.
8. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pelo BANCO.
9. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de Autoatendimento do BANCO.
10. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de Autoatendimento do
BANCO.
11. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra
de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de Autoatendimento, conforme
item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de
conhecimento de terceiros não autorizados .
12. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu
equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento
incompleto de informações.
13. Comunicar tempestivamente ao BANCO qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o
perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de Autoatendimento, em especial, no que concerne à
segurança das informações.
14. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos do BANCO possam vistoriar o hardware e software
utilizados para conexão aos sistemas de Autoatendimento.
15. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de
Autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face
de servidores, prestadores de serviço e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL, que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação do BANCO.
16. A abertura e a manutenção de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação são isentas
da cobrança de tarifas bancárias, durante a vigência deste Termo de Cooperação Técnica.
CLÁUSULA QUINTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO BANCO
Ao BANCO compete:
1. Disponibilizar os sistemas de Autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
106

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

2. Gerar e fornecer chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de
Autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos
detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.
3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos
pelo BANCO, por intermédio dos sistemas de Autoatendimento ou por outro meio de comunicação
utilizado pelo BANCO.
4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste Termo.
5. Processar os arquivos remetidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL destinados a abrir
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6. Gerar e encaminhar via sistema de Autoatendimento, os arquivos retorno do resultado da abertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
7. Efetuar a movimentação do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação diretamente
para a conta do Prestador de Serviços, de acordo com o solicitado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL.
8. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste
Termo.
9. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos
ofícios recebidos.
Parágrafo Único: Não caberá ao BANCO qualquer responsabilidade além daquelas expressamente
delimitadas neste Termo, ficando desde já ajustado que o BANCO não tem ingerência no processo de
contratação administrativa de interesse da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e que não
decorrerão para o BANCO quaisquer obrigações que não estejam previstas neste instrumento.
CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério das
partes e mediante termo aditivo, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação
da Lei nº 9.648, de 1998.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA PUBLICAÇÃO
A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial será providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.
CLÁUSULA OITAVA
DAS ALTERAÇÕES
Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do
objetivo, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo de Aditamento, celebrado
entre os Partícipes, passando esse termo a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e
indivisível.
CLÁUSULA NONA
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DA RESCISÃO
Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido por qualquer dos Partícipes em razão do
descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência
de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato
unilateral, mediante comunicação previa da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos
mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando
prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela
Justiça Federal de Brasília – DF.
E, assim, por estarem justos e acordados, os Partícipes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos
efeitos de direito.
Brasília, 28 de abril de 2017.
ILANA TROMBKA
Assinatura do representante da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

MANOEL IRINEU SÁ LIMA
Assinatura do representante do
BANCO

TESTEMUNHAS:

_______________________________
Nome: Rodrigo Galha
CPF:

______________________________
Nome: Alexandre Mattos de Freitas
CPF:

108

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 219DE1CB00345BA8.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.014343/2020-85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 19
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
A U T O R I Z A Ç Ã O PA R A U T I L I Z A Ç ÃO D O S I S T E M A DE D E PÓ S IT O E M
G A R A N T I A B L O Q U E A D O S PA R A M O V I M E N T A Ç Ã O - D G B M

AUTORIZAÇÃO

Em cumprimento ao Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 11, de 20171, o qual tomei
conhecimento, AUTORIZO a União, representada pelo Senado Federal, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.530.279/0001-15, situado na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, a utilizar os Depósitos em
Garantia Bloqueados para Movimentação – DGBM, para provisionar os valores para pagamento
das férias, de 1/3 constitucional de férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e
encargos previdenciários, multa sobre o Fundo de Garantia (FGTS), contribuição social e outras
verbas rescisórias devidas aos trabalhadores encarregados da execução do objeto do Contrato nº
___/____, as quais serão deduzidas do valor mensal a ser pago diretamente a esta
CONTRATADA.
Estou ciente de que os depósitos acima citados serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, no
mesmo percentual constante da minha proposta, conforme previsto na norma referenciada.
Autorizo também o Senado Federal a ter acesso aos saldos e aos extratos relativos aos valores
do DGBM, bem como a efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e previdenciárias, e, nas
condições contratuais, de penalidades administrativas, por meio do saldo existente no DGBM.
EMPRESA:

1

Anexo __ do edital do Pregão Eletrônico n° __/___
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 20
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

DECLARAÇÃO
Eu, .................................................................................................., inscrito(a) no CNPJ n.º
..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições contidas
no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia contratual
previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas na
minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 21
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 8, DE 2018
Dispõe sobre o procedimento para instrução preliminar de casos
de assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do
Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi
conferida pelo art. 138, § 2º, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído pela
Resolução do Senado Federal nº 58, de 1972, e consolidado pela Resolução do Senado Federal
nº 13, de 2018,
Considerando a proteção dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, previstos nos
incisos III e IV do art. 1º; e nos incisos II, III e X do art. 5º; e dos direitos sociais trabalhistas,
previstos nos incisos I e XXII do art. 7º; todos da Constituição Federal;
Considerando a adesão do Senado Federal ao Programa do Governo Federal Pró-Equidade de
Gênero e Raça, que inclui o objetivo de criação de mecanismos de combate às práticas de
desigualdade e discriminações e à ocorrência de assédio moral e sexual, com a criação do
Comitê Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, nos termos do Ato da DiretoriaGeral nº 7.227, de 2011, e a criação do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de
Gênero e Raça, nos termos das Portarias da Diretoria-Geral nº 2511, de 2015, e nº 3083, de
2017;
Considerando o dever funcional de comunicação e de apuração de irregularidades no serviço
público, insculpidos no inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no
art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal;
Considerando a Carta de Compromissos do Senado Federal, constante do Anexo do Ato da
Comissão Diretora nº 05, de 2015, em especial o compromisso com a igualdade e com a
qualidade de vida dos colaboradores;
Considerando o Ato da Diretoria-Geral nº 19, de 2014, que institui a Política de Qualidade de
Vida no Trabalho do Senado Federal e se compromete com a diretriz de promover relações
harmoniosas no meio ambiente de trabalho; e
Considerando o impacto prejudicial do assédio moral e sexual no meio ambiente de trabalho
para a saúde dos trabalhadores e para a instituição, com o possível aumento dos índices de
absenteísmo, queda de produtividade, prejuízo para o clima organizacional e degradação da
imagem institucional perante a sociedade, RESOLVE:
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Ato dispõe sobre o procedimento para apuração de casos de assédio moral ou sexual
no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
Art. 2º Para os fins deste Ato, consideram-se:
I - instrução preliminar: apuração de caráter meramente investigativo e sigiloso, que servirá de
subsídio para eventual instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar, ou
procedimento trabalhista cabível;
II - trabalho: exercício regular das atribuições previstas em lei, resoluções e atos normativos,
contratos administrativos, ou instrumentos congêneres, do Senado Federal;
III - meio ambiente de trabalho: local onde ocorrem o convívio entre os trabalhadores, e se
realiza a prestação dos serviços internos e externos decorrentes das atribuições descritas no
inciso anterior;
IV - trabalhador: servidor efetivo ou comissionado, terceirizado, estagiário, jovem aprendiz, e
colaborador eventual;
V - ofendido: trabalhador que sofre ou tenha sofrido assédio moral ou sexual no meio ambiente
de trabalho;
VI - comunicante: qualquer pessoa que tenha conhecimento direto ou indireto de fato
considerado assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal;
VII - denunciante: qualquer pessoa que registra a ocorrência de fato considerado assédio moral
ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
CAPÍTULO II
DA COMUNICAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 3º Qualquer pessoa, devidamente identificada, comunicará fato considerado assédio moral
ou sexual de que tenha conhecimento, praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal, perante o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho
(SESOQVT), para exercício das atribuições delineadas na alínea "c" do inciso XII do § 2º do
art. 221 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Parágrafo único. As comunicações de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas
como sigilosas, preservada a identidade do comunicante, inclusive em face do ofendido e do
suposto ofensor, nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º
e 31 da Lei nº 12.527, de 2011.
Art. 4º Caso a comunicação não seja formalizada pelo próprio ofendido, o SESOQVT entrará
em contato para dar-lhe ciência e disponibilizar acolhimento, acompanhamento e orientações
sobre a prática de assédio moral ou sexual e sobre o procedimento de apuração dos fatos.
§ 1º Os psicólogos e assistentes sociais estão dispensados do dever de comunicação, nos termos
do inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no art. 138 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, em observância ao dever de sigilo profissional
previsto, respectivamente, no art. 9º da Resolução nº 10, de 2005, do Conselho Federal de
Psicologia, e no art. 17 da Lei nº 8.662, de 1993.
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§ 2º O SESOQVT poderá orientar o comunicante e o ofendido a formalizar a denúncia prevista
no art. 5º deste Ato.
§ 3º O SESOQVT fará o registro de todas as comunicações para fins estatísticos, respeitado o
sigilo em relação aos trabalhadores envolvidos.
§ 4º O ofendido, mediante expressa manifestação de vontade, poderá receber acompanhamento
psicológico pelo SESOQVT.
§ 5º Havendo concordância dos trabalhadores envolvidos, poderão ser realizadas sessões de
mediação de conflitos pelo SESOQVT.
CAPÍTULO III
DA DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 5º Qualquer pessoa, devidamente identificada, poderá registrar denúncia de ocorrência de
fato considerado assédio moral ou sexual praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal perante a Secretaria de Polícia (SPOL).
§ 1º Formalizada a denúncia de fato tipificado como infração de ação penal pública
incondicionada, será imediatamente instaurado inquérito policial para apuração nos limites da
competência regulamentar da Secretaria de Polícia ou encaminhada a denúncia para a
autoridade competente.
§ 2º As denúncias de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas como sigilosas,
nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º e 31 da Lei nº
12.527, de 2011.
Art. 6º Havendo ou não tipificação penal do fato denunciado, o Diretor da SPOL encaminhará
cópia da denúncia à Diretoria-Geral para autuar processo administrativo para proceder à
instrução preliminar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal.
Parágrafo único. Caso o fato denunciado como assédio moral ou sexual não tenha sido
comunicado ao SESOQVT, a Diretoria-Geral encaminhará os autos administrativos àquela
unidade técnica para os fins do art. 4º deste Ato.
CAPÍTULO IV
DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 7º Recebida a denúncia descrita no art. 5º deste Ato, o Diretor-Geral poderá adotar medidas
administrativas acautelatórias em relação ao ofendido, para assegurar a efetividade da instrução
preliminar prevista no § 1º do art. 138 do Regulamento Administrativo, ou para preservar a
higidez do ambiente de trabalho ou de aprendizagem.
§ 1º Constituem medidas administrativas acautelatórias:
I - manutenção no exercício de função comissionada ou cargo em comissão durante a instrução
preliminar;
II - alteração de lotação;
III - alteração do cumprimento da jornada de trabalho;
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IV - solicitação à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros, para alteração de
lotação ou do horário de cumprimento da jornada de trabalho do terceirizado, estagiário, ou
jovem aprendiz, durante a instrução preliminar;
V - encaminhamento para sessões de mediação de conflito, nos termos do § 5º do art. 4º deste
Ato.
§ 2º Caso um dos trabalhadores envolvidos esteja lotado em gabinete parlamentar, a aplicação
das medidas de que trata o § 1º será decidida pelo Primeiro-Secretário.
§ 3º A autoridade competente para adotar as medidas administrativas acautelatórias poderá
alterá-las ou revogá-las, de ofício ou mediante provocação dos interessados.
Art. 8º Durante a instrução preliminar, o trabalhador a quem se imputa a prática de assédio
moral ou sexual deverá ser notificado para prestar esclarecimentos no prazo de dez dias.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput se a instrução preliminar for arquivada
liminarmente por não estarem presentes indícios mínimos de ocorrência de assédio moral ou
sexual.
Art. 9º Independente da adoção de medidas administrativas acautelatórias, havendo indícios da
prática de assédio moral ou sexual por servidor, a instrução preliminar será encaminhada à
autoridade competente para apuração dos fatos mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 10. Ao término da instrução preliminar, ausentes indícios da prática de assédio moral ou
sexual, o processo será arquivado e eventuais medidas acautelatórias serão revogadas pela
autoridade competente.
Art. 11. Constatada a má-fé do comunicante ou do denunciante, será apurada a sua
responsabilidade administrativa e criminal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. O disposto neste Ato aplica-se aos contratos e convênios administrativos firmados pelo
Senado Federal, bem como outros ajustes congêneres, inclusive no âmbito dos Programas de
Estágio e do Jovem Aprendiz, respeitada a legislação aplicável e os limites dos contratos
administrativos.
§ 1º As empresas contratadas, órgãos e entidades parceiros serão incentivados a adotar em suas
relações com o Senado boas práticas e medidas legais de prevenção e apuração de denúncias de
assédio moral ou sexual que envolvam seus empregados ou representantes.
§ 2º As minutas-padrão de editais de licitação, contratos, convênios e demais ajustes
administrativos a serem utilizados pelo Senado Federal conterão cláusula de observância às
práticas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral ou sexual de que trata este Ato.
§ 3º Os contratos e convênios administrativos, bem como outros ajustes congêneres em vigor
serão objeto de aditamento para a inclusão do disposto neste artigo, em caso de concordância
dos pactuantes.
§ 4º Caso um dos trabalhadores envolvidos seja terceirizado, será comunicado o fato
considerado assédio moral ou sexual à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros,
para aplicação das medidas que julgarem cabíveis nos termos contratuais e da legislação
trabalhista.
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Art. 13. O SESOQVT elaborará relatórios anuais com as estatísticas de comunicação e denúncia
de assédio moral ou sexual no Senado Federal, respeitado o sigilo dos envolvidos, e proporá
ações de prevenção visando garantir um meio ambiente de trabalho livre de violência. Parágrafo
único. O relatório mencionado no caput deverá ser remetido, até o último dia útil do mês de
janeiro, à Diretoria-Geral e ao Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Gênero e
Raça.
Art. 14. Compete à Diretoria-Geral, em articulação com as unidades competentes, promover
ações permanentes de prevenção à prática de assédio moral ou sexual no trabalho.
Art. 15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 2018. Senador José Pimentel, Primeiro-Secretário.
Boletim Administrativo do Senado Federal, nº 6664, seção nº 2, de 27 de dezembro de 2018, p.
1.
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício nº 096/2020 - COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Brasília, 07 de fevereiro de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COATC
Assunto: Encaminhamento à ADVOSF para análise da minuta de edital.

Trata o presente processo da contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Conforme disposições contidas no inciso VI do art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c
art. 63, §1º, do Ato nº 09/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal, sugere-se que o
presente processo seja encaminhado à Advocacia do Senado, para análise da minuta de edital
de Pregão Eletrônico, documento digital nº 00100.014343/2020-85 referente ao objeto
acima.
Atenciosamente,
(Assinado eletronicamente)
Karina França Caxito
Chefe do SEELAC
De acordo.
Ao Senhor Advogado-Geral.
(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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PARECER Nº 121/2020–ADVOSF
PROCESSO Nº 00200.018063/2019-84

Minuta de edital. Pregão Eletrônico.
Menor preço global. Contratação de
empresa especializada para prestação
de serviços de instalação e reparação
de redes telefônicas no Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.
Análise
jurídica.
Terceirização. Resolução nº 03/2019 do
Senado
Federal.
Providências
recomendadas.
Necessidade
de
aprovação pela autoridade competente.

Senhor Coordenador Geral,
Trata-se de análise de minuta de edital de licitação, na
modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço global, cujo objeto é a
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos”
(pág. 01 do Documento nº 014.343/2020-85).
Documento de oficialização de demanda (DOD) no
Documento nº 159.942/2019-93, tendo o órgão demandante asseverado
que a contratação visa manter em operação toda infraestrutura com 11
(onze) distribuidores gerais (DG), 400 (quatrocentas) caixas telefônicas,
12.990 (doze mil, novecentos e noventa) pares metálicos e 5.040 (cinco
mil e quarenta) ramais telefônicos em caráter permanente em suas
dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das
08h00 às 20h00, ininterruptamente. Para isso, necessitar-se-ia de 30
postos de trabalho para executar uma média histórica de 717 (setecentas
e dezessete) ordens de serviços por mês com um acordo de nível de
serviço, onde englobaria qualidade e efetividade, maior ou igual a 90%.
Por fim, alertou que, sem essa contratação, não haveria como manter a
complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como, nos casos de
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defeitos e suas incidências, não haveria como repará-los em um prazo
razoável para não impactar nos trabalhos legislativos.
Pesquisa de preços realizada nos Documentos
164.133/2019-01, nº 164.145/2019-28, nº 164.337/2019-34,
164.351/2019-38 e nº 164.354/2019-71.

nº
nº

Termo de referência no Documento nº 164.369/2019-30.
No Documento nº 166.777/2019-26, a Coordenação de
Controle e Validação de Processos (COCVAP) recomendou a elaboração
de um novo termo de referência com as condições de recebimento do
objeto e como visto do gestor indicado, bem como a elaboração de uma
nova Planilha de Estimativa de Despesas.
Complementação da pesquisa de preços no Documento nº
168.001/2019-41, e novo termo de referência no Documento nº
168.010/2019-31, tendo a COCVAP, no Documento nº 169.839/2019-51,
observado que algumas propostas perderam a validade, porém, o órgão
técnico informou que os mesmos retratavam a realidade atual do
mercado e permaneciam válidos.
Por fim, a COCVAP ratificou, com ressalvas, a pesquisa de
preços cuja validade é de 180 dias – 25/05/2020, pois o órgão técnico
não utilizou o mínimo de uma fonte pública na pesquisa de preços para
os itens 3, 6, 8, 11, 14, 18, 19, 22, 26 e 26, declarando que não existia
contratação anterior firmada com o Senado Federal que fosse similar e
que também pudesse subsidiar a Pesquisa de Preços, e que não
conseguiu encontrar quaisquer outros contratos que possuíssem objeto
similar ao pretendido.
Minuta de edital no Documento nº 180.472/2019-27.
Manifestação da Comissão Permanente de Licitação
(COPELI) no Documento nº 184.064/2019-44, tendo o referido órgão
realizado diversas recomendações para aprimoramento da contratação
em curso.
Manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP)
no Documento nº 001.878/2020-96, tendo o referido setor verificado que
algumas das atribuições dos postos terceirizados de Técnico em
Telefonia I, II e III poderiam, considerando tão somente a literalidade da
redação, coincidir com algumas previstas para o cargo efetivo Analista
Legislativo/Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Contudo, ao
comparar a natureza do cargo efetivo, que exige formação em nível
superior, com a natureza da mão-de-obra do contrato (atividades
bastante operacionais, com formação de nível médio), concluiu a SEGP
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não ser razoável ater-se à literalidade da redação, até mesmo porque as
atribuições do cargo efetivo são bastante amplas e genéricas. Assim, da
leitura das demais atribuições, concluiu-se que o cargo não se destina a
atividades simplesmente operacionais, de instalação e reparação de
redes telefônicas. Portanto, entendeu a SEGP que não haveria
coincidência entre as atribuições dos empregados terceirizados e dos
cargos efetivos.
Novos termos de referência nos Documentos nº
007.640/2020-74 e nº 010.020/2020-12, tendo o órgão técnico
asseverado que a separação feita para os três tipos de Técnicos em
Telefonia é apenas para delimitar sua atuação em serviços que serão
executados e não significa, em hipótese alguma, três cargos diferentes.
Deste modo, por se tratar de apenas um cargo, s.m.j., seu fracionamento
para adjudicação por itens e não por preço global prejudicaria o conjunto,
uma vez que possivelmente não se conseguiria várias empresas que
comprovassem a Capacidade Técnica solicitada no item 14. Além disso,
s.m.j., como teria um item com apenas 4 (quatro) e outro com apenas 6
(seis) Técnicos em Telefonia, haveria perda na economia de escala, já
que nesses casos, pelos custos administrativos às empresas, não se
obteriam descontos nos lances do pregão eletrônico na mesma
proporção que ocorreria com o conjunto de 30 (trinta) Técnicos em
Telefonia.
Por fim, alegou que, em reuniões, a Diretoria-Executiva de
Gestão desse Senado Federal tem orientado no sentido de diminuir o
quantitativo excessivo de contratos com objetos similares, pois isso tem
prejudicado a eficiência e onerado os custos da gestão. Assim, pelo
descrito acima, sugeriu-se adotar nesse certame o critério de julgamento
pelo menor preço global e não por itens.
Quanto ao sistema de registro de preços – SRP, entendeuse que não haveria como utilizá-lo, uma vez que esse certame se trata
da contratação de uma empresa com equipe técnica que operará em
caráter permanente nas dependências do Complexo Arquitetônico do
Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das
08h00 às 20h00, ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário,
em turnos de 6 horas, para execução dos serviços de instalação e
reparação, de forma corretiva e/ou preventiva, da rede telefônica.
Ademais, asseverou-se que a Contratada deverá prestar os
serviços de acordo com o instrumento de medição de resultado (IMR)
pré-estabelecido, estando sujeita às penalidades e sanções pelo seu
descumprimento.
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Não fora isso, embora seja possível flexibilizar, em algumas
situações, a regra de vedação à fixação de piso salarial mínimo para as
contratações de serviços, conforme decisão do TCU no Acórdão
2758/2018–Plenário, para o desempenho de todas as funções de
Técnico em Telefonia, com as qualificações acadêmica e profissional
acima descritas, o salário base para essa contratação, mesmo que a
vencedora do certame faça parte de outra Convenção Coletiva, terá que
ser, no mínimo, o piso salarial do Técnico em Telefonia Júnior em vigor
de R$ 2.030,82 (dois mil e trinta reais e oitenta e dois centavos), ou seja,
o nível 46 do CCT SINTTEL/SINDIMEST 2019/2021 (vide ANEXO II do
TR, página 11/11 da CCT).
Para contratação dessa empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação na rede telefônica, não
há óbice quanto à contratação de microempresa- ME ou empresa de
pequeno porte - EPP, previsto no inciso II do Art. 48 da Lei
Complementar nº 123/2006, desde que a ME ou EPP cumpra os
requisitos do item 14, quanto à capacidade técnica.
Como o objeto da presente contratação é de baixa
complexidade, uma vez que há vários possíveis fornecedores de mãode-obra em instalações e reparações em redes telefônicas, concluiu-se
por não haver o que se falar em formação de consórcios para seu
fornecimento.
Entendeu-se que, como os contratos de prestação de
serviços de instalação e reparação da rede telefônica do Complexo
Arquitetônico do Senado Federal, historicamente, não têm apresentado
casos de inexecução e perdas contratuais e, além disso, utilizando-se da
razoabilidade e da discricionariedade que o art. 56 da Lei 8666/1993
permite, sugeriu-se para a presente contratação uma garantia de apenas
2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato.
Nova minuta de edital no Documento nº 010.536/2020-67.
Planilhamento realizado pela COCVAP no Documento nº
013.942/2020-81, tendo o referido órgão encontrado o valor máximo
ANUAL sem desoneração de R$1.997.518,32 (um milhão, novecentos e
noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos),
ressaltando que são valores máximos que usualmente sofrem
decréscimo no momento de condução do pregão. E o fator “K” dessa
estimativa ficou em 2,63, dentro do limite considerado adequado pelo
SCISF, que é de 2,70.
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Também se encontrou o valor máximo ANUAL com
desoneração de R$ 1.886.965,20 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis
mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), ressaltando
que são valores máximos que usualmente sofrem decréscimo no
momento de condução do pregão. E o fator “K” dessa estimativa ficou em
2,49, dentro do limite considerado adequado pelo SCISF, que é de2,70.
Minuta final de edital no Documento nº 014.343/2020-85.
Então, foram os autos remetidos a esta ADVOSF, conforme
disposições contidas art. 38 da Lei nº 8.666/93, a fim de que se proceda
à análise da versão final da minuta de edital constante do Documento nº
105.296/2019-85.
É o relatório.
Cumpre destacar, inicialmente, que a este órgão jurídico
compete a análise restrita à legalidade do processo, não lhe sendo
possível adentrar o mérito administrativo, ou seja, imiscuir-se em
ponderações de conveniência e oportunidade exclusivas das autoridades
competentes.
Nesse contexto, recomenda-se a devida análise pelas
autoridades competentes para autorização da presente licitação e
autorização da consequente despesa, típicas decisões de mérito da
Administração.
Não fora isso, por se tratar de um órgão jurídico, esta
ADVOSF não possui conhecimentos de ordem contábil ou financeira, lhe
restando impossibilitada a conferência da veracidade dos cálculos do
planilhamento efetuado pela SADCON, conforme entendimento reiterado:
“Caso a Administração do Senado verifique indícios de
graves equívocos contábeis, consulte a Secretaria de
Controle Interno – SCINT, nos termos do Ato da
Comissão Diretora nº 24/1998.” (Conferência de Minuta
nº 534/2013-ADVOSF – Processo nº 022.931/2013-35 destaques acrescidos).
“Assim, em resposta à consulta do Diretor-Geral,
concluímos que:
1) – Não é imprescindível a realização de conferência
de cálculos de alterações contratuais por outro setor não
vinculado à SADCON.
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A redação atual do ATC nº 24/1998, reforçada pelo ATC
nº 14/2013, não determina mais a necessidade da
manifestação pela SCINT para a revisão de cálculos em
todos os casos de reajustes, repactuações, revisões e
alterações contratuais em geral como previa a redação
original do ATC nº 24/1998. Assim, cabe à SADCON
encaminhar os cálculos para revisão de outro órgão desta
Casa Legislativa, somente nos casos que julgar
necessário. Para tanto, a Alta Administração do Senado
poderá estabelecer critérios para a revisão por outro
órgão, a exemplo de alterações nos contratos que
impliquem valores expressivos, em que haja eventual
dúvida ou controvérsia (SAFIN) ou, ainda, indícios de
graves equívocos contábeis (SCISF), sendo que os
demais poderão ser conferidos na própria SADCON.
2) – Em caso de comprovada necessidade de
conferência de cálculos por órgão externo à SADCON,
considerando tão-somente a competência orgânica
definida pelo ATC nº 14/2013, é possível dizer que tanto
a SAFIN quanto a SCISF têm estrutura organizacional
e competência temática para executar a tarefa, a
depender
da
necessidade
considerada
pela
Administração, sendo que a regulamentação vigente
atribui a competência excepcional para a tarefa ao
Serviço de Auditoria de Contratos da SCISF, o que
deverá ser objeto de ajuste na regulamentação, já que se
trata de um órgão de controle.”
(Parecer nº 192/2014-ADVOSF – Processo
004.725/2014-24 – destaques acrescidos)

nº

Nesse aspecto, sugere-se a análise, pela Administração, da
necessidade ou não de conferência do referido planilhamento pela
Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade (SAFIN).
Contudo, se mostra necessário o enfrentamento da questão
acerca da possibilidade de contratação de serviços terceirizados para as
funções que são objeto do contrato ora firmado, considerando
entendimento já esposado na jurisprudência do Tribunal de Contas da
União (TCU), no sentido de vedar a contratação de serviços por
terceirização cujos objetos forem atividades inerentes às categorias
funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade,
fazendo-se somente duas ressalvas: (i) se houver expressa disposição
legal em sentido contrário, ou quando (ii) se tratar de cargo extinto, total
ou parcialmente, no âmbito do quadro de pessoal.
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Com efeito, o TCU tem negado validade jurídica – por
ferirem as regras da livre acessibilidade e do concurso público, previstas
nos incisos I e II do art. 37 da CF/88 – aos contratos de terceirização que
visem suprir a Administração de serviços vinculados à atividade-fim dos
órgãos e entidades públicas, e à contratação de atividades inerentes ou
típicas de cargos permanentes constantes do Plano de Cargos do
respectivo órgão ou entidade. Ou seja, terceirização só é válida se tiver
como objeto atividades materiais enquadráveis no conceito de atividademeio, conforme a seguinte decisão:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. TERCEIRIZAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA.
PROPOSTA
DO
MPOG
APRESENTADA AO TCU PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
TERCEIRIZADOS
EM
ANDAMENTO.
FATOS
SUPERVENIENTES.
OUVIDORIA.
INDÍCIO
DE
TERCEIRIZAÇÃO
IRREGULAR.
OITIVA
DO
RESPONSÁVEL. AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE
REPRESENTAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
Voto.
6.1.1 Determinação aos órgãos da Administração Pública
Federal no sentido de que, na hipótese da contratação de
serviços terceirizados (...) abstenham-se de:
a) terceirizar serviços cuja mão-de-obra é o principal
objeto do contrato, caracterizando fuga à exigência de
concurso público, para o provimento de cargos ou
empregos no serviço público;
b) terceirizar serviços relativos à atividade fim do órgão;
c) terceirizar serviços cujas funções estejam previstas
no plano de cargos do órgão/entidade;
(Acórdão nº 2.720/2008–Plenário do TCU – destaques
acrescidos)

Em busca de uma melhor definição do que sejam serviços
auxiliares, instrumentais ou acessórios no âmbito da Administração
Pública, o Poder Executivo Federal editou o Decreto nº 9.507/2018, que
assim determina:
Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, os serviços:
I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento
institucional nas áreas de planejamento, coordenação,
supervisão e controle;
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II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou
a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o
controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;
III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de
regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação
de sanção; e
IV - que sejam inerentes às categorias funcionais
abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da
entidade, exceto disposição legal em contrário ou
quando se tratar de cargo extinto, total ou
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou
acessórios de que tratam os incisos do caput poderão
ser executados de forma indireta, vedada a transferência
de responsabilidade para a realização de atos
administrativos ou a tomada de decisão para o
contratado.
§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios
de fiscalização e consentimento relacionados ao
exercício do poder de polícia não serão objeto de
execução indireta.

Logo, quanto à questão jurídica submetida à apreciação,
entende-se que, nos termos da legislação e jurisprudência citadas acima,
não é necessário que as atribuições dos postos de trabalho terceirizados
sejam idênticas àquelas dos cargos efetivos, bastam que sejam
similares, ou seja, que as tarefas e atividades acometidas aos
terceirizados estejam compreendidas na competência funcional
outorgada a alguma categoria ou especialidade do quadro de cargos
efetivos desta Casa de Leis. Tal interpretação é mais consentânea ao
espírito da norma que fala em atribuições inerentes às dos cargos
efetivos.
Nesse contexto, no que tange à possível sobreposição de
atribuições entre terceirizados e servidores efetivos, embora esse órgão
jurídico não possua o conhecimento técnico necessário para dirimir tal
controvérsia, lhe compete alertar a Administração para o teor das
manifestações da SEGP (Documento nº 001.878/2020-96) e para as
alterações promovidas pela área técnica no termo de referência
(Documento nº 007.640/2020-74).
Com efeito, o órgão de recursos humanos desta Casa
procedeu à comparação entre as atividades descritas para os postos
terceirizados e as atribuições constantes na estrutura de cargos e
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funções estabelecidas no Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e ressaltou que algumas das atribuições dos postos
terceirizados de Técnico em Telefonia I, II e III poderiam, considerando
tão somente a literalidade da redação, coincidir com algumas previstas
para o cargo efetivo Analista Legislativo/Engenharia Eletrônica e
Telecomunicações.
Contudo, ao comparar a natureza do cargo efetivo, que exige
formação em nível superior, com a natureza da mão-de-obra do
contrato (atividades bastante operacionais, com formação de nível
médio), concluiu a SEGP não ser razoável ater-se à literalidade da
redação, até mesmo porque as atribuições do cargo efetivo são bastante
amplas e genéricas. Assim, da leitura das demais atribuições, concluiuse que o cargo não se destina a atividades simplesmente operacionais,
de instalação e reparação de redes telefônicas. Portanto, entendeu a
SEGP que não haveria coincidência entre as atribuições dos
empregados terceirizados e dos cargos efetivos.
Não fora isso, registre-se que o Tribunal de Contas da União
(TCU) entende ser possível a fixação de salários em contratações por
postos de trabalho:
“52. No entanto [...], no tocante aos demais tipos de
licitações de execução indireta de serviços, sejam eles
pagos por disponibilidade ou baseados na locação de
postos de trabalho, entendo ser aplicável interpretação
lógico-sistemática da Lei de Licitações e Contratos, com
vistas a prioritariamente resguardar o interesse público.
53. Diante desse contexto, sob a égide do § 3º do art. 44
da Lei de Licitações, considero não ser pertinente vedar,
de forma generalizada, a fixação de pisos salariais em
editais de licitação de execução indireta de serviços. Na
contratação
de
mão-de-obra
terceirizada
pela
Administração Pública, há que se considerar dois
aspectos: a obrigatoriedade de adoção dos pisos salariais
definidos em pactos laborais e a possibilidade de serem
estipulados valores mínimos de remuneração com
base em pesquisas de mercado calcadas em dados
fidedignos obtidos junto a associações e sindicatos de
cada categoria profissional e com base em informações
divulgadas por outros órgãos públicos. 54. Em cada caso
concreto é que se poderá aferir se essa fixação de pisos
salariais nas licitações de execução indireta de serviços
pagos por disponibilidade ou baseados na locação de
postos de trabalho configura-se na melhor solução para
resguardar o interesse público. (Acórdão nº 614/08Plenário)
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É importante destacar que a fixação de salários acima dos
pisos salariais correspondentes somente deve ser feita quando houver
necessidade de profissionais diferenciados. O TCU já se manifestou
nesse sentido:
“Previsão de pagamento de salários superiores aos
fixados pela Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria: 8.1.1. O NERJ estabeleceu no Edital a
previsão de pagamento de 2,7 (dois vírgula sete) salários
de referência para a função de Técnico de Microfilmagem
e 5,0 (cinco vírgula zero) salários para a de Arquivista,
em desacordo com o art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93,
que veda a fixação de preços mínimos como critério de
aceitabilidade dos preços unitários e global nas licitações
públicas. 8.1.2. Anote-se, desde logo, que sobre o
assunto o Tribunal firmou entendimento no sentido de
não ser aceitável a indicação de valores mínimos de
salários que não aqueles fixados nas convenções
coletivas dos trabalhadores, nos termos do Acórdão nº
614/2008 - Plenário. 8.1.3. Nos autos do procedimento
licitatório não consta nenhuma justificativa técnica
para adoção de salários diferenciados dos pisos
estabelecidos para a categoria profissional em
convenção coletiva. Contudo, em visita ao Centro de
Microfilmagem e Digitalização-CMD/CGDI-MS, local onde
os serviços são prestados, observou-se que o processo
de mudança de suporte do acervo arquivístico envolve
diversas etapas de alta complexidade no tratamento
técnico dos conjuntos documentais, inclusive com valor
histórico de relevância social, cultural e científica, cuja
manipulação requer os cuidados necessários à
salvaguarda e à preservação da autenticidade para fins
de prova legal, exigindo a atuação de profissionais
especializados na execução dos referidos serviços,
conforme esclarecimentos apresentados pela Chefe do
CMD/NERJ/MS (fls. 4/7, anexo 1).” (Acórdão nº 3.006/10Plenário).
“9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos
de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei
8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento
Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;
9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) , com fundamento no art. 250, inciso II,
do Regimento Interno/TCU, que somente prorrogue o
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Contrato 32/2018, celebrado com a empresa Plansul
Planejamento e Consultoria – EIRELI pelo prazo
necessário para a realização de novo certame, caso
necessária a continuidade dos serviços, e que adote,
nesse caso, as providências para assegurar a realização
tempestiva de processo licitatório, atentando para que os
seguintes quesitos sejam analisados quando da
realização dos estudos técnicos preliminares referentes à
fase de planejamento da licitação:
9.2.1. o modelo da contratação por postos de serviço em
comparação à contratação por resultados ou híbrido, com
qualidade aferível;
9.2.2. na eventual definição pela contratação por postos
de serviço:
9.2.2.1. a necessidade de fixação de salários em
valores superiores aos pisos estabelecidos em
Convenções Coletivas de Trabalho, fundamentada em
estudos e pesquisas de mercado que considerem
objetivamente a complexidade das atividades e as
aptidões necessárias para seus exercícios;
9.2.2.2. a realização de pesquisas de preços,
demonstrando que os preços são compatíveis com
aqueles pagos para serviços com tarefas de
complexidade similar, abstendo-se de tomar como
referência apenas os preços praticados em contratos
anteriores da própria Agência; e
9.2.2.3. a quantificação do número de postos a serem
contratados, limitando-se ao adequado para a
consecução dos serviços;
9.3. dar ciência à Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) , com fundamento no art. 7º da
Resolução – TCU 265/2014, sobre as seguintes
impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico
30/2018, que resultaram na desclassificação indevida de
licitante, para que sejam adotadas medidas internas com
vistas à prevenção de ocorrências semelhantes:
9.3.1. utilização na planilha de formação de preços de
norma coletiva do trabalho diversa da utilizada pela
Agência para a elaboração do orçamento estimado da
contratação, tendo em vista que o enquadramento
sindical é aquele relacionado à atividade principal da
empresa licitante e não da categoria profissional a ser
contratada, em atenção aos artigos 570, 577 e 581, § 2º
da CLT e ao art. 8º, II, da Constituição Federal;
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9.3.2. não realização de diligência para averiguar se o
licitante comprovaria a condição de ser beneficiário de
desoneração da folha de pagamento, descumprindo o art.
43, § 3º, da Lei 8.666/1993;” (Acórdão nº 1.097/2019Plenário)

E há, inclusive, determinação feita especificamente ao
Senado Federal:
9.2. determinar ao Senado Federal que: [...] 9.2.3.
relativamente aos contratos de execução indireta e
contínua de serviços: 9.2.3.1. somente estipule valores
mínimos de remuneração dos trabalhadores, nos
contratos em que há alocação de postos de trabalho,
quando houver necessidade de afastar o risco de
selecionar colaboradores com capacitação inferior à
necessária para execução dos serviços contratados;
9.2.3.2. estabeleça os valores mínimos de que trata o
subitem anterior a partir de pesquisas de mercado
efetuadas previamente, de dados obtidos junto a
associações e sindicatos de cada categoria profissional, e
de informações divulgadas por outros órgãos públicos
que tenham recentemente contratado o mesmo tipo de
serviço (...)” (Acórdão nº 2.582/12-Plenário)

Mais recentemente, foi exarado o Acórdão nº 2.758/2018Plenário do TCU, em que se analisou representação contra licitação
promovida por esta Casa. Na ocasião, o Ministro Relator Bruno Dantas
assim asseverou acerca da definição de salário nos editais de licitação
para contratação de empresas prestadoras de serviços terceirizáveis:
11.
No mérito, entendo que o Senado Federal não
conseguiu justificar suficientemente a fixação de
salários no edital em patamares superiores aos pisos das
categorias.
12.
Destaco que os postos de trabalho a serem
preenchidos por meio da contratação em relevo eram os
de encarregado geral, copeiro, contínuo, cozinheira,
arrumadeira, lavadeira/passadeira, ajudante de cozinha,
chaveiro, auxiliar de serviços gerais, garçom, apoio
administrativo I e apoio administrativo II, e que o edital
exigia, para a maioria dessas categorias, apenas o
ensino fundamental completo, com exceção do
encarregado geral e dos apoios administrativo I e II, para
os quais se requer o ensino médio.
13.
Não houve motivação, no procedimento licitatório
ou neste processo, com base na complexidade das
tarefas exigidas, para a fixação de salários acima dos
valores mínimos previstos em convenção coletiva.
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14.
O argumento do Senado Federal de que haveria
necessidade de que os serviços fossem executados por
profissionais melhor qualificados, dada a localização na
qual são prestados – Senado Federal –, palco de
diversos eventos nacionais e internacionais e que recebe
diariamente autoridades de outros órgãos e países, não
justifica a estipulação de salários mínimos com
essadiscrepância.
15.
Seria necessário demonstrar, com base em
pesquisa de mercado de serviços com tarefas exercidas
em condições similares, que a complexidade das tarefas
envolvidas requer um pagamento superior ao mínimo.
16.
Não basta a alegação geral de que é
necessária mão de obra mais qualificada. É preciso
consignar, com clareza, as atividades que seriam,
efetivamente, mais complexas do que aquelas
comumente oferecidas pelo mercado, a fim de justificar a
elevação dos salários paradigma para a contratação.
17.
Uma vez caracterizada a complexidade dos
serviços demandados, o órgão também precisa
fundamentar
os
reflexos
financeiros
dessa
complexidade nos salários a serem pagos. Para tanto,
é necessário realizar pesquisa de mercado levando-se
em consideração condições semelhantes de contratação.
(...)
21.
Assim, embora seja possível flexibilizar, em
algumas situações, a regra de vedação à fixação de piso
salarial mínimo para as contratações de serviços, não
basta para esse propósito a simples alegação de que
as tarefas a serem desenvolvidas são mais
complexas. É necessário que o gestor comprove que,
para o tipo de tarefa exigida, o mercado paga preços
acima do mínimo estabelecido em convenções coletivas
de trabalho. Em outras palavras, é preciso que o gestor
comprove que os patamares fixados no edital estão
compatíveis com os preços pagos pelo mercado em
situações de complexidade semelhante, à luz do art. 3º
da Lei 8.666/1993.
(...)
24. Por fim, o Anexo 3 do edital (peça 2, p. 28-29) define
carga horária semanal de trinta horas para as funções
de copeiro, contínuo e apoio administrativo nível I
(totalizando seis horas diárias), e de quarenta horas
para encarregado geral, cozinheira, arrumadeira,
lavadeira/passadeira, ajudante de cozinha, chaveiro,
auxiliar de serviços gerais, garçom e apoio administrativo
II (totalizando oito horas diárias). Já as convenções
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coletivas de trabalho fixam a jornada em 44 horas
semanais, o que eleva a discrepância com os salários
fixados em edital.
25. Nesse sentido, considerando a análise promovida
nesta instrução e resumida abaixo, esta Unidade Técnica
entende que as justificativas apresentadas pelo órgão
não foram suficientes para esclarecer o motivo pelo
qual se fixaram salários no edital do pregão eletrônico
50/2018 em percentual consideravelmente superior aos
mínimos das categorias, em oposição ao entendimento
mais recente e flexível desta Casa (Acórdão-TCU
2.799/2017-1ª Câmara)”

Por fim, assim restou determinado pela Corte:
“9.3. determinar ao Senado Federal, com fundamento no
art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que,
considerando a significativa discrepância, sem
motivação, entre os salários fixados no edital do Pregão
Eletrônico 50/2018 e aqueles estabelecidos nas
convenções coletivas de trabalho e em outras
contratações
da
Administração
Pública,
sem
comprovação da observância ao art. 3º da Lei
8.666/1993:
9.3.1. se abstenha de prorrogar o contrato decorrente
do certame e adote, no curso de sua vigência, as
providências necessárias à realização de novo certame
licitatório, a exemplo da realização de pesquisas de
mercado (em outras contratações públicas) e em
convenções coletivas de trabalho, a fim de definir os
salários-base das categorias de profissionais a serem
contratados em nova licitação, de modo a expurgar do
futuro certame a possibilidade de ocorrência das
irregularidades observadas no Pregão Eletrônico
50/2018, promovendo, assim, a compatibilidade com as
atividades a serem desempenhadas e a qualificação
exigida;”

Assim, diante do teor dos Acórdãos nº 256/2005, nº
290/2006, nº 1.327/2006, nº 332/2010, nº 1.584/2010, nº 189/2011 e nº
1.097/2019, todos do Plenário do TCU, esta Casa editou a Resolução nº
03/2019, cujo teor segue transcrito abaixo:
Art. 1º A contratação de serviços objeto de execução
indireta
pelo
Senado
Federal
será
feita,
preferencialmente, na modalidade de alocação por postos
de trabalho.
Parágrafo único. Poderá ser utilizado o modelo de
serviços pagos por disponibilidade ou por resultado,
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desde que o órgão técnico comprove maior eficiência,
vantajosidade e ausência de riscos de deterioração da
qualidade dos serviços.
Art. 2º Os instrumentos convocatórios indicarão o número
de postos de trabalho e os salários de cada atividade,
que poderão ser definidos de acordo com os seguintes
critérios:
I - valor fixado mediante justificativa baseada nas
especificidades do Senado Federal;
II - valor médio apurado em pesquisa de custo de
mercado referencial;
III - valor do piso fixado em convenção coletiva de
trabalho.
§ 1º A justificativa referida no inciso I deverá considerar a
exigência de melhor qualificação dos empregados da
empresa prestadora de serviço, a necessidade de
preservação da cultura organizacional do Senado
Federal, a segurança dos serviços no ambiente
parlamentar ou a experiência e a integração dos
prestadores de serviço, entre outros aspectos, os quais
serão submetidos à apreciação do PrimeiroSecretário.
§ 2º Os postos de trabalho ocupados atualmente em
decorrência da contratação de serviços objeto de
execução indireta poderão ser mantidos, com o
pagamento dos valores atualmente praticados nas
planilhas de custos, até o limite do prazo de vigência
fixado pelo inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos), em
atenção aos princípios da continuidade do serviço
público e da segurança jurídica, bem como ao disposto
no inciso VI do art. 7º da Constituição Federal, nas
cláusulas de continuidade constantes das convenções
coletivas de trabalho, e na Súmula nº 331 do Tribunal
Superior do Trabalho.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.”

Nesse contexto, em face desse arcabouço jurisprudencial e,
principalmente, do teor da Resolução nº 3/2019 deste Senado Federal,
corrobora-se o entendimento da COPELI (Documento nº
184.064/2019-44) de que é possível evidenciar os seguintes
pressupostos essenciais que poderão, a depender das circunstâncias do
caso concreto e das especificações do objeto pretendido, conduzir à
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adequação da decisão da Administração em fixar valores salariais
mínimos acima do piso da categoria:
a) fundamentação robusta, vinculada às condições
concretas de mercado, que, comprovadamente,
demonstrasse que as atividades contempladas no
objeto da contratação são mais complexas do
que aquelas comumente oferecidas pelo
mercado, o que justificaria a elevação dos salários
paradigma conforme piso da categoria fixado em
convenção coletiva de trabalho;
b) as atividades contempladas no objeto da
contratação apresentassem considerável grau
de complexidade a serem desempenhadas por
terceirizados
que
detenham
qualificação
acadêmica
e/ou
determinada
experiência
profissional superior ao padrão médio existente
no mercado;
c) as atividades contempladas no objeto da
contratação não deveriam ostentar natureza
"rotineira", "burocrática" ou "sem complexidade
que exija maior qualificação acadêmica e/ou
profissional";
d) comprovação, mediante adequada pesquisa de
mercado, de que os patamares fixados no edital
estão compatíveis com os preços pagos pelo
mercado em situações de complexidade
semelhante.
Nesse contexto, esta Advocacia sugere a devida análise
pelas autoridades competentes para aprovação do termo de referência e
autorização da presente licitação, típicas decisões de mérito da
Administração, da robustez das justificativas apresentadas pela área
técnica para a fixação de salários superiores ao piso salarial
correspondente, as quais, caso assim se entenda, devem ser
complementadas, bem como justifique o estabelecimento de turnos
de apenas seis horas diárias, de segunda a sexta, para as
categorias profissionais, em desacordo com a CCT referenciada,
que define jornadas semanais de 44h/36h.
Convém reiterar que a este órgão jurídico compete a análise
restrita à legalidade do processo, não lhe sendo possível adentrar o
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mérito administrativo, competência do Primeiro-Secretário do Senado,
conforme expressamente determinado pela Resolução nº 03/2019.
Pois bem.
Quanto ao procedimento licitatório em si, registre-se que o
“pregão”, tal como previsto na Lei nº 10.520/2002, configura-se como
uma modalidade alternativa às demais previstas na Lei nº 8.666/1993,
aplicável na aquisição de bens e contratação de serviços comuns.
A definição de bens e serviços comuns se encontra no
parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002:
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais
no mercado.

Registre-se, ainda, que o Ato da Diretoria-Geral nº 09/2015,
que estabelece no âmbito do Senado Federal as normas procedimentais
para contratações, prevê, em seu artigo 3º, que as aquisições de bens e
serviços comuns deverão ser, preferencialmente, promovidas sob a
modalidade de licitação denominada pregão eletrônico.
Portanto, o significado da expressão “bens e serviços
comuns” compõe-se de dois elementos: (a) padrão de desempenho e de
qualidade do bem ou serviço objetivamente definido pelo edital; e (b)
definição por meio de especificações usuais no mercado. Ora, a
contratação de empresa para a prestação de serviços de instalação e
reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal pode ser definida inteiramente por meio de especificações
objetivas, conforme se verifica no termo de referência e na minuta do
edital.
Considerando que os serviços que integram o objeto da
licitação ora proposta foram objetivamente definidos na minuta de edital
em apreço, segundo especificações usuais de mercado, eles se
caracterizam como serviços e bens de natureza comum, razão pela qual
nos parece acertada a opção pelo pregão eletrônico.
Quanto à adoção do critério de adjudicação por menor
preço global, constou do Termo de referência que o serviço deve ser
prestado por uma única contratada com a finalidade de se obter mais
agilidade no gerenciamento, pois caso ocorresse a adjudicação para
empresas distintas (uma com quatro funcionários e outra com seis
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funcionário), se tornaria muito dispendioso administrativamente. Com
efeito, haveria perda na economia de escala, já que nesses casos, pelos
custos administrativos às empresas, não se obteriam descontos nos
lances do pregão eletrônico na mesma proporção que ocorreria com o
conjunto de 30 (trinta) Técnicos em Telefonia.
Assim, compete à autoridade competente ponderar a
escolha quando da análise e aprovação do respectivo Termo de
Referência, considerando o disposto na Súmula 247 do TCU, que assim
determina:
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações,
cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição
da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

Já em relação às exigências de qualificação técnicoeconômica das licitantes constantes da minuta de edital em apreço, temse que as mesmas são compatíveis com o objeto da contratação
pleiteada e estão em conformidade com as disposições legais e
jurisprudenciais que regem a matéria como o recente Acórdão
14.951/2018-1ª Câmara do TCU, segundo o qual “experiência anterior
em lapso temporal superior ao prazo inicial do contrato deve ser
objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios à
licitação e na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem
ser tal lapso indispensável para assegurar prestação do serviço em
conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da
sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra
particularidade”.
Ademais, tem-se a consolidada jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, nos termos do Acórdão nº 1.052/2012-Plenário, no
sentido de que “é indevido o estabelecimento de número mínimo de
atestados de capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativo
mínimo nesses atestados superior a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos bens e serviços que se pretende contratar, a não
ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os
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motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no
processo administrativo da licitação”.
Quanto à adoção do Acordo de Níveis de Serviço (ANS),
agora chamado de Instrumento de Medição de resultados (IMR), a partir
de indicadores, mensuráveis, relacionando tarefas, padronizadas,
efetuadas em determinado período de tempo, a área técnica asseverou
que a Contratada deverá prestar os serviços de acordo com o
instrumento de medição de resultado (IMR) pré-estabelecido, estando
sujeita às penalidades e sanções pelo seu descumprimento.
No que tange à contratação de microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP), cabe ressaltar que, com a entrada
em vigor da Lei Complementar nº 147/2014, o direcionamento da
licitação à tais empresas nas hipóteses previstas pela referida Lei – que
antes era uma faculdade – passou a ser uma obrigação (Lei
Complementar nº 123/2006, art. 48, I). E esse tratamento diferenciado,
como previsto no art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, somente
pode ser afastado nas hipóteses previstas no art. 49 da mencionada Lei,
o que parece ser o caso ora versado nos autos:
“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta
Lei Complementar quando:
(...)
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para
microempresas e empresas de pequeno porte não
vantajoso para a administração pública
representar prejuízo ao conjunto ou complexo
objeto a ser contratado”

as
for
ou
do

Nesse contexto, depreende-se da leitura do TR que, na
presente contratação, não há óbice quanto à contratação de
microempresa- ME ou empresa de pequeno porte - EPP, previsto no
inciso II do Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a ME
ou EPP cumpra os requisitos do item 14, quanto à capacidade técnica
Quanto à opção pela vedação a consórcios, assim orienta o
Acórdão nº 1.591/2005, Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU):
“A constituição de consórcio visa, em última instância, a
junção de esforços de 2 (duas) ou mais empresas para
realização de determinado empreendimento, objetivando,
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sob a ótica da Administração Pública, proporcionar a
participação de um maior número de empresas na
competição, quando constatado que grande parte delas
não teria condições de participar isoladamente do
certame”.

No presente caso, a área técnica alega que não seria
necessária a participação de consórcios devido à complexidade e o
vulto do objeto não limitarem a participação de fornecedores. Os
potenciais fornecedores, em sua maioria, disporiam de condições de
participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto,
não sendo o caso de permitir a junção de esforços de 2 (duas) ou mais
empresas para a execução da contratação pretendida.
Com efeito, havendo diversas empresas no mercado com
capacidade técnica e operacional adequada para execução plena do
objeto, a vedação do consórcio visa aumentar a competitividade do
certame, evitando que duas eventuais concorrentes se unam para
fornecimento do objeto, conforme entendimento exposto nos Acórdãos nº
2.992/2011-Plenário e nº 1.591/2005-Plenário do TCU.
No que tange à adoção do depósito em garantia bloqueado
para movimentação (DGBM), cabe destacar que, com a edição dos
recentes Atos da Diretoria-Geral (ADG) nº 02/2017 e nº 11/2017, a
Administração do Senado entendeu por adotar, no âmbito desta casa, o
“provisionamento de valores para o pagamento das férias, de 1/3 (um
terço) constitucional das férias e 13º (décimo terceiro) salário, com seus
respectivos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e encargos previdenciários; multa sobre FGTS, contribuição
social e outras verbas rescisórias devidas aos trabalhadores da
contratada, por meio de Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação – DGBM” (art. 1º do ADG nº 11/2017).
Com efeito, a adoção do depósito em garantia bloqueado
para movimentação (DGBM), previsto tanto na IN nº 05/2017/SLTIMPOG quanto no ADG nº 11/2017, consubstancia-se em alteração na
forma de pagamento dos serviços prestados pelas contratadas, sendo
retido parte do valor para o provisionamento de futuras despesas como
o pagamento do décimo terceiro salário e das verbas rescisórias.
Quanto à pesquisa de preços, cumpre salientar o
entendimento do TCU a respeito da amplitude da consulta, devendo a
mesma ser a mais abrangente possível, motivo pelo qual deverá conter
ao menos três cotações válidas ou, não sendo possível, conter
justificativa circunstanciada a respeito:
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“O entendimento dominante verificado nas decisões do
Tribunal é de que, se não for possível obter preços de
referência nos sistemas oficiais, deve ser realizada
pesquisa contendo o mínimo de três cotações de
empresas ou fornecedores distintos, fazendo constar
do respectivo processo a documentação comprobatória
dos levantamentos e estudos que fundamentaram o
preço estimado. Além disso, não sendo possível obter
esse número de cotações, deve ser elaborada
justificativa circunstanciada. Como precedentes, os
acórdãos 1.379/2007, 3.219/2010 e 1.266/2011, todos do
Plenário.
(...)
9.2.7. não foi elaborada adequada pesquisa de
mercado para definir os custos de todos os serviços sem
referência em sistemas oficiais, com cotação em três
fornecedores distintos ou a apresentação de
justificativa para a sua falta, em afronta ao art. 6º, IX,
"f", da Lei 8.666/1993, e a jurisprudência deste Tribunal;”
(Acórdão nº 3.280/2011-Plenário – destaques acrescidos)

Não fora isso, assim dispõe a regulamentação interna do
Senado:
Art. 12. (...)
§ 13. A utilização de menos de 3 (três) amostras de
preços, ou a falta de uma fonte pública, poderá ser
admitida mediante justificativa do responsável pela
pesquisa, na qual apresente os determinantes para a não
obtenção do número mínimo requerido. (Redação dada
pelo Ato da Diretoria-Geral nº 19/2016)
§ 14. A justificativa a que se refere o § 13 deverá ser
referendada pela autoridade competente para
autorizar a despesa, a qual deliberará acerca de sua
aceitabilidade ou da necessidade de o Órgão Técnico
complementar a pesquisa de preços, quando se tratar do
número de amostras. (Redação dada pelo Ato da
Diretoria-Geral nº 19/2016)

Nesse contexto, depreende-se dos autos que a pesquisa de
preços realizada, embora tenha coletado informações sobre os materiais
e insumos, não seguiu as diretrizes constantes da regulamentação
interna desta Casa, especialmente o disposto no art. 2º, II, da Resolução
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nº 03/2019,1 carecendo da robustez necessária e recomendada pelo
TCU.
Desse modo, é de se recomendar a complementação da
pesquisa de preços dos salários pagos pelo mercado, bem como a
análise e ratificação pela COCVAP, diante da importância da pesquisa
de preços em licitações como a presente, em que a remuneração
indicada no edital encontra-se superior ao piso salarial correspondente,
providência essencial à adequada tomada de decisão pelas autoridades
competentes para a autorização da licitação, especialmente em razão do
teor da Resolução nº 03/2019 do Senado Federal.
Ultrapassadas as questões acima postas, registre-se que, no
tocante às demais informações constantes do último Termo de
Referência (Documento nº 010.020/2020-12), é possível verificar que as
mesmas preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos exigidos
pelo Ato da Diretoria-Geral nº 09/2015.
No que se refere ao teor da minuta de edital propriamente
dita, pontue-se, preliminarmente, que o artigo 40 da Lei de Licitações,
aplicável ao Pregão, determina o que deve constar obrigatoriamente nos
editais de licitação, tais como: o número de ordem em série anual; o
nome da repartição interessada; a modalidade e o regime de execução; o
tipo da licitação; a menção de que será regido pelas Leis nº 10.520/2002
e nº 8.666/1993; o local, dia e hora para o recebimento e o conhecimento
das propostas. Os incisos deste dispositivo indicam, ainda, outras
informações que nele também devem constar.
No que tange ao item 13.3.1, “a”, da minuta (Documento nº
077.301/2019-11), cumpre destacar a jurisprudência do TCU no seguinte
sentido:
“(...) não estabeleça, em relação à fixação dos
quantitativos mínimos já executados, percentuais
mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de
maior relevância da obra ou do serviço, salvo em casos
excepcionais, cujas justificativas para tal extrapolação
1

Art. 2º Os instrumentos convocatórios indicarão o número de postos de trabalho e os salários de cada
atividade, que poderão ser definidos de acordo com os seguintes critérios:
I - valor fixado mediante justificativa baseada nas especificidades do Senado Federal;
II - valor médio apurado em pesquisa de custo de mercado referencial;
III - valor do piso fixado em convenção coletiva de trabalho.
§ 1º A justificativa referida no inciso I deverá considerar a exigência de melhor qualificação dos
empregados da empresa prestadora de serviço, a necessidade de preservação da cultura organizacional
do Senado Federal, a segurança dos serviços no ambiente parlamentar ou a experiência e a integração
dos prestadores de serviço, entre outros aspectos, os quais serão submetidos à apreciação do Primeiro
Secretário.
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deverão estar tecnicamente explicitadas (...)”. [Acórdão
nº 1284/2003 Plenário]

Diante do exposto, entende-se que, havendo a possibilidade
de prorrogação da avença até 60 (sessenta) meses, a fixação do prazo
de 12 (doze) meses nos atestados de capacidade técnica não é
excessiva, estando de acordo com a jurisprudência do TCU.
Quanto ao parágrafo terceiro da cláusula oitava da minuta de
contrato, entende-se por adequada sua retirada da minuta, visto que
juridicamente, o ideal é respeitar todas as datas-base das categorias
contratadas, independentemente se são maioria ou não.
Corrobora-se, ainda, o entendimento dos Pareceres nº
240/2018-ADVOSF e nº 219/2015-ADVOSF quanto à retirada do
parágrafo décimo da cláusula oitava da minuta de contrato, que reproduz
o teor do art. 75, § 6º, do Ato da Diretoria-Geral (ADG) nº 09/2015,2
026.173/2013-24). Com efeito, a questão deve ser objeto de um debate
mais aprofundado antes do estabelecimento, na minuta de edital, de
disposição que possa vir a ser questionada por licitantes e dificultar as
contratações necessárias para o funcionamento desta Casa Legislativa.
Recomenda-se, pois, com a supressão do referido parágrafo.3
Saliente-se, por oportuno, que seu conteúdo pode ser
suprido, no caso concreto que o demande, por outras disposições que já
constam da minuta, ou seja, por aquelas estabelecidas no parágrafo
quinto da mesma cláusula décima, o qual prevê que as repactuações
deverão ser acompanhadas da demonstração analítica da variação dos
custos relativos a mão de obra, assim como que deve ser observada a
adequação aos preços de mercado.
Feita a análise, verifica-se que o edital fez menção a todos
os requisitos exigidos pela legislação de regência. Com efeito, quanto às
demais disposições constantes da minuta em apreço, verifica-se que as
mesmas estão em consonância com a legislação de regência e com
recomendações usualmente formuladas por esta Advocacia em
opinativos anteriores.

2

Art. 75 (...)
§ 6º Nas repactuações baseadas em convenções coletivas de trabalho, não serão aplicados os índices
apresentados pela contratada quando estes estiverem injustificada ou abusivamente mais altos que
aqueles praticados no mercado relevante, hipótese em que será apurada a média dos índices
utilizados nas convenções coletivas de trabalho relativas a períodos semelhantes, utilizando-se o
percentual resultante como limite para a repactuação.
3

Nesse sentido também o Parecer nº 310/2015-ADVOSF (Processo nº 001.586/2014-87).
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Por fim, entende-se que resta necessária a realização de
atos imprescindíveis ao correto trâmite da presente contratação. Com
efeito, ainda está pendente a adoção dos seguintes procedimentos: a)
aprovação do termo de referência; b) a autorização para a realização da
despesa correspondente; c) ratificação dos valores de salários indicados
definidos pela área técnica, bem como as justificativas e a pesquisa de
preços a ser realizada, pelo Primeiro-Secretário; d) pré-empenho da
despesa; e) e a designação dos futuros gestores.
Diante de todo o exposto, desde que observadas as
recomendações constantes desta manifestação, e ressalvadas as
questões de ordem técnica e contábil que escapam à análise jurídica, a
minuta constante do Documento nº 014.343/2020-85 pode ser
considerada regular e apta à aprovação pela autoridade competente, em
atenção ao art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
É o parecer.
Brasília, 4 de março de 2020.
(assinado eletronicamente)
RAFAEL RODRIGUES DA CUNHA PAIVA
Advogado do Senado
De acordo. Ao Coordenador-Geral da ADVOSF.
(assinado eletronicamente)
DANIL PLÁCIDO CAMILO JÚNIOR
Coordenador Jurídico
Núcleo de Processos de Contratações
Aprovo. Junte-se ao processo e encaminhe-se à SADCON.
Brasília, 4 de março de 2020.
(assinado eletronicamente)
ROBERCI RIBEIRO DE ARAÚJO
Coordenador-Geral da Advosf
Processos Administrativos e de Contratações
OAB-DF nº 21.518
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Ofício 165/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Brasília, 05 de março de 2019.
Ao Senhor Coordenador da COATC,
Assunto: Encaminhamento para manifestação quanto à recomendação da ADVOSF.
Trata o presente processo da contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Considerada a manifestação da ADVOSF, mediante o Parecer nº 121/2020,
documento nº 00100.024870/2020-06, sugere-se o encaminhamento dos autos à Coordenação
de Telecomunicações (COOTELE/SPATR) para conhecimento do referido documento e
providências de sua alçada.
Solicita-se ao órgão técnico a averiguação das recomendações jurídicas, visto que
essas podem impactar no Termo de Referência.
Lembramos ainda que, caso o órgão técnico discorde das aludidas recomendações
deverá apresentar justificativa técnica, para deliberação da autoridade competente.
Caso haja alterações no Termo de Referência (TR), sua versão atualizada deve ser
anexada aos autos sem as marcas de revisão/correção, devidamente assinado pelo Diretor da
Secretaria, para futura aprovação pela autoridade competente.
Ademais, a fim de possibilitar a necessária atualização das disposições da minuta
de edital, prevenindo o risco de o instrumento convocatório a ser futuramente publicado na
fase externa da licitação não estar em consonância com a última versão do Projeto
Básico/Termo de Referência, resultando em falhas ou delongas no procedimento – tais como
a entrega ou fornecimento de objeto em desconformidade com o pretendido, republicação do
edital para correção ou anulação da licitação –, solicitamos ao órgão técnico:
1) O envio, para o e-mail coatc@senado.leg.br, em formato Word, da última
versão do Projeto Básico/Termo de Referência, com as alterações e inclusões em destaque e
as exclusões tachadas, a fim de facilitar a identificação das alterações realizadas pelo órgão
técnico;
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Ofício 165/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
2) O preenchimento de tabela conforme modelo abaixo, a ser juntada no
expediente de encaminhamento do Projeto Básico/Termo de Referência, apontando,
resumidamente, as alterações realizadas, os itens ajustados e a devida justificativa, se for o
caso.
Item do PB/TR alterado
(...)
(...)
(...)

Ajuste realizado
(...)
(...)
(...)

Justificativa, se for o caso
(...)
(...)
(...)

Esclarece-se, por fim, que o atendimento às solicitações acima tem por fito a
célere e correta instrução processual, evitando a necessidade de nova conferência da minuta
de edital por parte do órgão técnico.
Atenciosamente,
(Assinado eletronicamente)

Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT
De acordo.
À COOTELE/SPATR, para conhecimento e manifestação em relação ao Parecer da
ADVOSF.
Em 05/03/2020,
(Assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
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TERMO DE REFERÊNCIA

“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação
e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos. ”
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. CATSER
Código CATSER: 19739
Descrição: Instalação / Manutenção - Rede Telefônica.
1.2. Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
1.3. Prazo Estipulado
A execução dos serviços contratados dar-se-á pelo prazo de 12 (doze)
meses consecutivos, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses.
1.4. Natureza do Serviço
Os serviços executados por essa contratação são de natureza continuada.
1.5. Contextualização e Justificativa
Para esse Termo de Referência, entende-se como Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal – CASF o Prédio Principal, os Anexos I e II,
os Blocos 1 a 21, as Residências Oficiais da SQS 309 e da QI 12 no Lago Sul, os
Escritórios Externos no Setor Comercial Sul e no Aeroporto de Brasília, o Centro
de Transmissão do Colorado e a Torre de TV de Brasília.
A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da
COOTELE, em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de
Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de Material de
Telecomunicações – SEALMAT, compõe-se de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede
interna chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE),
distribuídos por todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando
o DG principal às Concessionárias de Telecomunicações;
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- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas
Residências Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos
C/G com o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o
PABX das Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de
Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal –
QI 12 do Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do
Colorado, Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago
Sul, Anexo II – subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco
2 (Interlegis), Bloco 10 (Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco
19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade
variando de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da
COOTELE com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas
telefônicas, caixas telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das
ligações que entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para
efeitos de averiguações das contas telefônicas em nível local ou de
longa distância.
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O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta
e dois) aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo
distribuídos em: 470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e
noventa e dois) telefones analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones
digitais.
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal visa manter em operação toda infraestrutura e telefones relatados acima
em caráter permanente em suas dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a
sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente. Sem a mesma, não há como
manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como, nos casos de
defeitos e suas incidências, não há como repará-los em um prazo razoável para
não impactar nos trabalhos legislativos.
1.6. Dos Níveis de Serviço de Atendimento Estabelecidos
A Contratada deverá prestar os serviços definidos neste Termo de
Referência de acordo com o instrumento de medição de resultado (IMR) préestabelecidos, estando sujeita às penalidades e sanções pelo seu descumprimento.
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2. OBJETIVO GERAL
Promover a contratação de uma empresa, no ramo de telecomunicações,
que preste serviços de instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos, prorrogáveis até sessenta meses, buscando atender com qualidade e
rapidez os serviços demandados pelos usuários ao Serviço de Rede Telefônica –
SERETE, ao Serviço de Tarifação – SETARIF e ao Serviço de Almoxarifado de
Material de Telecomunicações – SEALMAT da Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE do Senado Federal.
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3. FREQUÊNCIA, PERIODICIDADE E INÍCIO DAS ATIVIDADES
A equipe técnica operará em caráter permanente nas dependências do
Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00,
ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em turnos de 6 horas. O
controle de presença dar-se-á por meio de relógio de pontos com coletor biométrico
e impressão de comprovantes de entrada e saída. O início da prestação dos serviços
dar-se-á no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

8

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9437635000350B27.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.026934/2020-03

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS EM TELEFONIA

A

SEREM

EXECUTADOS

PELOS

As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa
Legislativa, bem como acompanhamento de obras voltadas às instalações
telefônicas nos seus diversos órgãos e gabinetes, de auxílio e de execução de novas
instalações de cabeamento, de linhas telefônicas e de ramais, pequenos reparos
em aparelhos analógicos, aparelhos digitais, aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão
de caixas e distribuidores telefônicos, operacionalização do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas), liberação e/ou controle de
estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em telefonia utilizados
nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do gerenciamento de
atestos das chamadas e de contas telefônicas.
4.1. Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções ou nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos
fac símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer
outra verificação necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;
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-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal.

4.2. Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas
internos da COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica
Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema
de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los,
atualizá-los e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e
dos telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac
símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas
telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas
disponível no setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística
de documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o
sistema de gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas
telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens
de Serviço referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor,
bem como de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado
pelo chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

4.3. Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e
estender fios e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores
intermediários nas manutenções e nas instalações novas de linhas
privativas e ramais, bem como trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac
símiles, telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as
ligações necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;
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-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais,
identificando os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores
intermediários e closets;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados
ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI,
CCI, CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE,
CTP-APL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos
a serem executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao
reparo das linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de
conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia
nos closets do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com
auxílio de equipamentos de teste especializados fornecidos pela
Contratada ou pelo Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto
Arquitetônico Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de
proteção de linhas, jumpers internos, cabos externos e seus pontos de
aterramento em todo o complexo predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch
cords de telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento
de cabos, excesso de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de
ruído e interferências nas comunicações nas tubulações existentes e dentro
da galeria técnica;
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-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das
ordens de serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços
que surgirão por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de
substituições de trabalhadores;
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5. QUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS EM TELEFONIA
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes
qualificações profissionais:
5.1. Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada.

5.2. Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet.
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5.3. Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica
•
•

•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico
em eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou
atestado por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em
redes de telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de
laboratórios, podendo serem estes de eletricidade, eletrônica e/ou
telecomunicações, ministrados por instituição de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico
e Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em
eletrônica ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de
ensino conceituada, onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do
curso técnico em telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso
técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais
e as escolas técnicas, públicas ou privadas.
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6.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR
A Contratada deverá prestar os serviços definidos no presente edital de
acordo com os níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a ajustes
pelo descumprimento do instrumento de medição de resultado (IMR).
Indicadores de Desempenho
A Contratada deverá garantir o cumprimento dos indicadores de
desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados
dentro dos prazos estabelecidos neste IMR.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de
todas as atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte
fórmula:
Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço(%) = 100% −

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100%
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de
Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas
e fornecidas por meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS)
desenvolvido por essa Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais
dados serão extraídos no formato de planilha em Excel para sua averiguação e
cálculos do NS conforme fórmula acima.
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Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento
e Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio
de sua equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução
conforme tabela abaixo:
Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços

Item

Atividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atualização de cadastro
Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de
passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

29
30

Tempo
máximo de
execução
(hh:mm)
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00

Média
mensal de
incidência
9
1
12
6
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1

24:00

1

24:00

2
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A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de
ordens de serviço abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio
para execução de uma ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto
aplicado na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado
como ruim ou péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle
de Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o
serviço;
c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde,
para cada resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um
décimo negativo) na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme
fórmula abaixo:

DQA = 0,1xQR+ 0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas

Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para
efeito do cálculo do DQA.
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7. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Avaliação dos Serviços no Mês sem Contingência
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado,
conforme abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b. Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão
imputados diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no
item 7.3;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será
calculada mensalmente conforme fórmula do inciso II do item 5;
d. A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte
fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA) = 100 − ∑ PPNSi − DQA
i =1

onde:
•

PPNS i representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia

•

por desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;

•

DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.

II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa)
pontos, serão aplicadas à Contratada os ajustes indicados na Tabela 5 do item
7.4.
7.2. Avaliação dos Serviços no Mês com Contingência
Será considerado mês com contingência quando o fluxo normal de
serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior.
I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da
nota de avaliação (NA);
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II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo
da NA, apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
7.3. Critérios de Avaliação
O Senado acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço (NS)
descrito no inciso I do item 6. De acordo com seu valor, será aplicado as pontuações da
tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação

Item

01

Descrição

Nível de Serviço NS

Periodicidade
de Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos
por Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

7.4. Ajustes pelo Baixo Desempenho
No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme fórmula do
item 7.1, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicado ajustes à fatura apresentada pela
Contratada, conforme planilha a seguir:
Tabela 5 – Ajustes na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços

Item
01

Nota de Avaliação (NA)
NA ≥ 90

02

80,00 ≤ NA < 90,00

03

70,00 ≤ NA < 80,00

04

60,00 ≤ NA < 70,00

05

50,00 ≤ NA < 60,00

06

NA < 50,00

07

02 (duas) notificações
consecutivos.

em

Notificação/Glosa
Sem aplicação de ajustes à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via email, com confirmação do recebimento da
Contratada.
Ajuste de 3,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Ajuste de 6,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
Ajuste de 10,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência
Ajuste de 15,00% sobre o valor faturado no
mês da ocorrência.
meses Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês
de aplicação da segunda Notificação.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

20

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9437635000350B27.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.026934/2020-03

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

Item
08

Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês
meses consecutivos.
de aplicação da notificação.

O percentual máximo aceitável de ajuste mensal será de 10%, sendo que
acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes no item 18.
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8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS
Sempre que um serviço terminar de ser executado, a equipe do Serviço de
Apoio Administrativo e Controle de Qualidade – SEQUALI da Coordenação de
Telecomunicações enviará um e-mail para o(a) solicitante/recebedor(a) do serviço
com um link, onde haverá o número da ordem de serviço, que dará acesso ao
questionário na página COOTELE, na intranet do Senado Federal, perguntando
como o usuário avalia a qualidade do serviço executado, se ÓTIMO, BOM, RUIM
ou PÉSSIMO. Além disso, haverá um campo para observações que achar
pertinente.
As respostas de tais questionários serão utilizadas para composição do
DQA - Desconto por falta de qualidade no atendimento – caso os serviços forem
avaliados como RUIM ou PÉSSIMO e comporá a nota de avaliação mensal dos
serviços executados, como descrito no inciso II do item 6.
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9. PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
9.1. Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore,
Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore,
Tramontina, Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);

-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

23

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9437635000350B27.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.026934/2020-03

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

9.2. Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch,
Makita, Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque,
(referência: Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e
baterias recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo
120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no
mínimo 120kg.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

24

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9437635000350B27.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.026934/2020-03

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três)
Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma
para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços,
que se responsabilizarão pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á
com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de
comunicação do fiscal, do gestor ou do colaborador ao preposto da empresa. A
substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia
em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede
Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua
substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as mesmas estiverem
deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor ao preposto da empresa.
A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que
a usou ou a perdeu, em ressarci-la.
9.3. Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução
do objeto dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
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DESCRIÇÃO:
Pincel de 3/4";
Estilete grande
Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

Qtd

Valor unit.

Valor total

23 un
23 un
23 un
23 un
1 un
3 un

R$ 2,70
R$ 9,59
R$ 12,46
R$ 38,36
R$ 391,99
R$ 699,00

R$ 62,10
R$ 220,57
R$ 286,58
R$ 882,28
R$ 391,99
R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un
2 un

R$ 49,76
R$ 55,17

R$ 49,76
R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF
nºs. 162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco)
anos, com excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente,
multímetro e ferro de solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor
detalhamento, seguem vida útil e taxa anual de depreciação para cada ferramenta
na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
NCM

Vida útil (anos)

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

9.4. Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades
diárias, esses funcionários são frequentemente requisitados a realizarem
atendimentos personalizados a Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes
serão compostos das seguintes peças:
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MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso
em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a
empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos
aos colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa
apresentação dos mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer
desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade
anual ou, por causa de sua má qualidade ou deterioração em serviço, quando
reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto da empresa.
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Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor
ou fiscal para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado
qualquer desconto financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas
quando os mesmos estiverem deteriorados, por meio de comunicação do gestor
ou do fiscal ao preposto da empresa.
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10. JUSTIFICATIVAS SALARIAIS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE
CUSTO
O Conjunto Arquitetônico do Senado Federal - CASF é formado por mais
de cem gabinetes, setenta e três residências oficiais, inúmeros órgãos administrativos e
mais de 4.860 (quatro mil, oitocentos e sessenta) ramais e aparelhos telefônicos. Além
disso, tem uma rede complexa com tecnologias analógica, digital e VoIP (voz sobre IP),
com mais de 11.000 onze mil pares metálicos, 11 (onze) DG – distribuidores gerais e 400
(quatrocentas) caixas telefônicas.
Por se tratar de um dos Poderes da República, com sua responsabilidade
perante a União e aos contribuintes, o Senado Federal se preocupa com as partes sensíveis
inerentes à contratação de terceirização descritas abaixo:
• Manter sigilo telefônico de parlamentares e servidores do Senado
Federal, buscando-se a segurança dos serviços no ambiente
parlamentar;
• Guardar sigilo de informações adquiradas em gabinetes;
• Eficiência na execução dos serviços para não inviabilizar a
comunicação dos gabinetes aos Senadores ou às suas bases;
• Evitar rotatividade nos postos de trabalho, com perda de
trabalhadores para iniciativa privada, o que compromete a
experiência e integração dos prestadores de serviço, uma vez
que haverá a necessidade de se contratar e treinar um novo Técnico
em Telefonia advindo do mercado de trabalho.
Deste modo, requer-se melhor qualificação dos empregados da empresa
prestadora de serviço, a saber:
• Experiência comprovada em carteira de trabalho ou por meio de
declaração de institutos ou escolas técnicas;
• Curso de instalador e reparador de linhas de assinantes ou curso
básico em telecomunicações ou curso básicos de eletrônica ou
curso básicos em eletrotécnica;
• Curso básico em NR-10.
Assim, em que pese a fixação de salário acima do salário base da categoria,
conforme decisão do TCU no Acórdão 2758/2018 – Plenário, para o desempenho de todas
as funções de Técnio em Telefonia, com as qualificações acadêmica e profissional
acima descritas, a necessidade de se preservar a cultura organizacional do Senado
Federal, bem como a segurança dos serviços no ambiente parlamentar, por meio do
sigilo telefônico e informações obtidas em gabinetes e áreas adminsitrativas, nos termos
do §1° do Art. 2° da Resolução n° 03/2019 do Senado Federal, in verbis,
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Art. 2° Os instrumentos convocatórios indicarão o número
de postos de trabalho e os salários de cada atividade, que poderão ser
definidos de acordo com os seguintes critérios:
I – valor fixado mediante justificativa baseada nas
especificidades do Senado Federal;
II – valor médio apurado em pesquisa de custo de mercado
referencial;
III – valor do piso fixado em convenção coletiva de trabalho.
§1° A justificativa referida no inciso I deverá considerar a
exigência de melhor qualificação dos empregados da empresa prestadora
de serviço, a necessidade de preservação da cultura organizacional do
Senado Federal, a segurança dos serviços no ambiente parlamentar ou a
experiência e a integração dos prestadores de serviço, entre outros
aspectos, os quais serão submetidos à apreciação do Primeiro-Secretário.
(Grifou-se)
o salário dessa contratação, mesmo que a vencedora do certame faça parte de outra
Convenção Coletiva, terá que ser, no mínimo, R$ 2.030,82 (dois mil e trinta reais e
oitenta e dois centavos).
Explicita-se que, apesar de o valor acima ser o piso salarial do Técnico em
Telefonia Júnior, nível 46, da CCT SINTTEL/SINDIMEST 2019/2021 (vide ANEXO II
desse TR, página 11/11 do CCT), para uma jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, de acordo com a divisão das equipes para abrangência ao horário de
funcionamento dessa Casa Legislativa, para melhorar a efetividade dos serviços a serem
executados com diminuição do tempo de execução das ordens de serviços, para melhorar
a qualidade e acabamento dos serviços a serem executados, conforme item 12 desse
Termos de Referência, analisando-se o valor da hora trabalhada, o colaborador receberá
um salário acima do piso da categoria, pois trabalhará 30 (trinta) horas semanais, ou seja,
6 (seis) horas diárias.
Ademais, os Técnicos em Telefonia III, dentre outras atribuições, serão
responsáveis por toda instalação, reparos e vistorias dentro da galeria técnica subterrânea
do Senado Federal. Os vários cabos telefônicos que passam dentro da galeria e que
interligam o distribuidor geral aos Anexo I, Anexo II, Gráfica, Blocos de Apoio e Prédio
Principal estão dispostos a uma distância de, aproximadamente, um metro na horizontal
e na vertical dos cabos e dos capacitores de alta tensão e alta potência (13.800, 2.400 e
380 volts). Deste modo, no desenvolvimento de suas atividades, tais Técnicos estarão
expostos ao perigo, de modo intermitente e habitual, à proximidade do sistema de
alta tensão e alta potência - SAP.
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Posto isso, de acordo com a orientação Jurisprudencial nº 347 da SDI1/TST in verbis:
“É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e
reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de
suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido
em contato com sistema elétrico de potência.”
e de acordo com o Anexo IV da Norma Regulamentadora n° 16 (NR-16) publicada na
Portaria Nº 1.078, de 16 de julho de 2014:
“1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:
b) que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme
estabelece a NR-10;”
Sendo assim, para adequação às normas NR-10 e NR-16, esses Técnicos
em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
Deste modo, em resumo, seguem na tabela abaixo o piso-salarial do
Técnico em Telefonia e a categoria que faz jus à periculosidade:
Tabela 9 – Resumo do salário base proposto.

CATEGORIA
Técnicos em Telefonia I
Técnicos em Telefonia II
Técnicos em Telefonia III

Piso salarial

Nível
CCT

CCT SINTTEL/SINDIMEST
2019/2021

Periculosidade NR-10
e NR-16

46
46
46

R$ 2.030,82
R$ 2.030,82
R$ 2.030,82

NÃO
NÃO
SIM (30%)
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11. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO MÍNIMO DE TRABALHADORES
PARA EQUIPE TÉCNICA
Para se levantar o quantitativo de Técnicos em Telefonia há que baseá-los
na quantidade de serviços a executar dentro do limite de tempo médio aceitável
para execução de uma ordem de serviço, ou seja, 2 (duas) horas (dado extraído da
tabela 2 – item 6).
Cumpre salientar que a equipe atual que executa a instalação e reparação
na rede telefônica por meio do CT 041/2018, já atendeu, nos últimos dois anos,
15.020 (quinze mil e vinte) ordens de serviços, uma média de 683 (seiscentas e
oitenta e três) ordens de serviço por mês, conforme detalhado na tabela 10 abaixo.
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos

2018
Quantidade OS
janeiro
579
fevereiro
818
março
638
abril
530
maio
609
junho
587
julho
363
agosto
1127
setembro
585
outubro
710
novembro
487
dezembro
266

2019
Quantidade OS
janeiro
721
fevereiro
1204
março
931
abril
808
maio
764
junho
813
julho
662
agosto
614
setembro
631
outubro
573
Total OS
15020
Média

683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal
acima, pois, em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores,
reformas de gabinetes, aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros,
a equipe não daria conta do excesso de serviços, prejudicando a qualidade e
eficiência e não atenderia ao instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado para execução das ordens de serviços. Deste modo, na tabela 11 que
segue, apresentam-se os meses com atividades atípicas ocorridas durante os dois
últimos anos.
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Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
Votação do orçamento de 2019
agosto
1127
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
fevereiro
1204
Reformas
e trocas de gabinetes de Senadores
março
931
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho
de reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada
por, pelo menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de
técnico executará 3 ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho
será de 6 (seis) horas diárias.
Daí, em um mês com 22 (vinte e dois) dias úteis, necessita-se:
é

=

%=
=

,

≈

=

Em outras palavras, uma equipe técnica mínima com 30 (trinta) Técnicos
em Telefonia será capaz de executar, pelo menos, 90% (noventa por cento) de
todos os serviços descritos na tabela 2 sem extrapolar seu prazo máximo, mesmo
em meses com atividades atípicas a esse Senado Federal. Ou seja, mesmo em
meses com excesso de atividades e serviços, uma equipe com trinta Técnicos em
Telefonia será suficiente para executar todas as ordens de serviço dentro do
instrumento de medição de resultado (IMR) que é de 90% (noventa por cento).
Assim, em resumo, a equipe mínima aceitável para os parâmetros de
eficiência e qualidade desse Termo de Referência terá que ser composta por:
Tabela 12 – Quantitativo mínimo da equipe técnica

Item
1
2
3

Quantidade
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
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12. JORNADA DE TRABALHO E FÉRIAS
Para uma maior abrangência ao atendimento aos órgãos da Casa, para
melhorar a efetividade dos serviços a serem executados com diminuição do tempo
de execução das ordens de serviços, para melhorar a qualidade e acabamento dos
serviços a serem executados, a equipe técnica operará em caráter permanente nas
dependências do Senado Federal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00,
ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em dois turnos de 6 (seis)
horas. O controle de presença dar-se-á por meio de relógio de pontos com coletor
biométrico e impressão de comprovantes de entrada e saída
Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais de
semana e feriados ou em sessões extraordinárias do Senado, fora dos dias e horários
normais de funcionamento do Senado Federal, a Contratada, quando solicitado pelo
fiscal ou gestor, se obriga a disponibilizar equipes com número de profissionais
suficiente para a execução dos serviços demandados. As horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas,
em dia escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o Senado Federal.
Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos
em turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00

Turno

Ademais, conforme as quantidades de ordens de serviços da tabela 10, em
período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato com reposição de
funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair de
férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês
de janeiro, bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na
segunda quinzena do mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses
meses em questão, hão haverá substitutos ou feristas.
Como os Técnicos em Telefonia II desempenharão suas funções
internamente à COOTELE, cada um deles trabalhará 6h corridas ao longo da jornada
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de trabalho de 08:00 às 20:00, conforme melhor disposição e desempenho das
funções do Serviço de Tarifação e o Serviço de Almoxarifado dessa Coordenação.
13. CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO
BASE
Extraindo-se os dados dos itens 10, 11 e 12 acima, apresenta-se a tabela
abaixo com dados resumidos com a quantidade necessária de funcionários para
execução do objeto dessa contratação, suas respectivas categorias, jornadas de
trabalho e piso-salarial:
Tabela 14 – Quantidade, categoria, jornada de trabalho e salário base

Item
1
2
3

Qtd.
func.
20
6
4

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III

Jornada de
Piso
trabalho
salárial
30 horas semanais R$ 2.030,82
30 horas semanais R$ 2.030,82
30 horas semanais R$ 2.030,82

Periculosidade
NR 10 e NR16
Não
Não
Sim (30%)

Na presente contratação, não há previsão de feristas e nem de folguistas.
No entanto, os funcionários faltosos, independente do motivo, terão que ser substituídos
em até 1 (um) hora, após o preposto ser informado, com trabalhador com a mesma
qualificação técnica do item 5. A não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na
glosa de um dia do funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do
funcionário que se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de
hipótese alguma, a Contratada em atingir o instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18 deste Termo
de Referência.
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14. CAPACIDADE TÉCNICA
A empresa deverá apresentar as seguintes documentações comprovando
sua capacidade técnica para a execução dos serviços objeto da contratação:
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não inferior a 12
(doze) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes de telefonia, com
número de postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
a.1) Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, 15
(quinze) postos de trabalho;
a.2) Para a comprovação do lapso temporal mencionado na alínea “a”
(doze meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as contratações
correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes;
a.3) Para a comprovação do quantitativo menciona na alínea “a.1”, será
admitido o somatório de atestados;
a.4) A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
b) A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do
registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos
serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional(is), que
tenha(m) vínculo com a empresa licitante, de nível superior, com formação em
Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas nos artigos 8º e
9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II da Resolução do
CONFEA nº 1.010/2005.
b.1) A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em
que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
c) Termo de Vistoria, nos termos do ANEXO I, ou Declaração de Dispensa de
Vistoria, constando:
c.1) Realizou vistoria em todos os locais onde serão executados os serviços
objeto da licitação, inclusive na galeria técnica, para a qual será exigido
agendamento prévio junto à Coordenação de Telecomunicações, no Bloco 13 do
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Senado Federal, telefone 3303-5210, perante o servidor Charles Barbosa Oliveira,
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da licitação, nos horários de
08:30 às 12:00 e 14:00 às 17:00; ou
c.2) Não considera necessário realizar a vistoria, pois tem conhecimento
de todas as informações necessárias para cumprimento das obrigações do objeto
deste Termo de Referência.
d) Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

38

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9437635000350B27.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.026934/2020-03

Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

15. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA CONTRATADA
São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Termo de
Referência ou decorrentes da natureza do ajuste:
-

Iniciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, a prestação dos serviços de instalação e reparação na rede telefônica,
objeto deste Termo de Referência, de acordo com as normas gerais de
manutenção atinentes à espécie e, ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e
normas técnicas dos fabricantes, ficando responsável por quaisquer prejuízos
causados aos equipamentos e instalações por falta de reparo adequada;

-

Manter durante e execução do contrato as condições que ensejaram sua
contratação;

-

Apresentar, no ato da assinatura do contrato, a Planilha de Preços,
devidamente preenchida de todas as categorias profissionais;

-

Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
sempre que houver alteração;

-

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do
contrato;

-

Efetuar o pagamento de eventuais serviços extraordinários, por empregado,
respeitados os limites fixados pela legislação e Convenção Coletiva da
categoria;

-

Designar formalmente preposto em Brasília para representá-la perante a
Administração durante todo o período de vigência do contrato, não podendo
este ser um dos empregados por meio deste contrato;

-

Fornecer, em até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do contrato, os
uniformes, constantes no item 9.4, a todos colaboradores;

-

Fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte
adequado no deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
para execução dos serviços do objeto desse Termo de Referência, vedado o
desconto dos respectivos custos nos salários;
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-

Fornecer ao gestor e aos fiscais do contrato relação nominal, em meio digital,
dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal, com as
respectivas funções, endereços residenciais e horário de trabalho, indicando o
local em que exercem suas atividades, e comunicar toda e qualquer alteração
que venha a ocorrer;

-

Fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de
locomoção nos quantitativos que se fizerem necessários à execução dos
serviços;

-

Comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na
execução dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os dados
e circunstâncias julgados necessários ao relato e ao estabelecimento dos fatos;

-

Fornecer relógio de pontos, com coletor biométrico, que emite comprovantes
do horário de entrada e saída, em até 30 dias corridos após início da execução
do contrato;

-

Repor os funcionários faltosos em até 1 (uma) hora, após o preposto ser
informado, com trabalhador com a mesma qualificação técnica do item 5. A
não reposição, no prazo estipulado acima, ensejará na glosa de um dia do
funcionário, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário que
se encontra na planilha de composição de custo, não eximindo, de hipótese
alguma, a Contratada em atingir o instrumento de medição de resultado (IMR)
estipulado nos itens 6 e 7, além de sanção a ser aplicada conforme item 18
deste Termo de Referência;

-

Manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o empregado com conduta
julgada inconveniente e/ou desrespeitosa;

-

Dentro das dependências do Senado Federal, manter seus empregados
uniformizados e obrigar que os mesmos portem o crachá fornecido pela
Polícia do Senado na altura do peito;

-

Prestar os serviços objeto do contrato com a utilização de ferramental
adequado e por meio de empregados comprovadamente especializados e
treinados;

-

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo
Senado, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Senado;
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-

Manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem
substituídos imediatamente, sendo que os equipamentos elétricos devem ser
dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

-

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade,
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Senado;

-

Responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de
sua propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao Senado
Federal qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou
quaisquer outros fatos que possam vir a ocorrer;

-

Responsabilizar-se por seus empregados, ficando o Senado Federal isento de
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;

-

Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
instituído pela lei n.º 8.078, de 11 setembro de 1990;

-

Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer
vínculo empregatício com o Senado Federal, sendo remunerados única e
exclusivamente pela Contratada e a ela vinculados;

-

Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por
acidente ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;

-

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem
causados por seus empregados ou preposto, inclusive por omissão destes, ao
Contratante ou a terceiros, nas dependências do Senado;

-

Em nenhuma hipótese poderá a Contratada veicular publicidade acerca do
serviço a que se refere o presente contrato.
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16. REGIME DE EXECUÇÃO PARA A CONTRATADA
A contratação será realizada sob a forma de execução indireta e pelo
regime de empreitada por preço global. O critério de seleção da proposta será o
de menor preço.
Todos os serviços serão executados sob a orientação e comando da
Contratada, cabendo ao fiscal ou ao gestor do contrato apenas fazer as
comunicações necessárias, por intermédio do preposto designados pela mesma.
Os equipamentos descritos no item 9, necessários à execução dos serviços,
serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o primeiro dia de
execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes definições:
-

Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de
funcionamento dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos
e/ou os decorrentes do uso normal.

-

Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e
defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos
equipamentos, e abrangerá os serviços de identificação de situações que
possam causar avarias ou indisponibilidades ao sistema de
telecomunicações.

Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento de
sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser
executados aos sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do
Senado Federal. Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas
trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por
meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre funcionário,
empresa e o Senado Federal.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico
do Senado Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento)
das ordens de serviços executadas na Tabela 10.
Os empregados da Contratada deverão obedecer aos seguintes padrões de
conduta:
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-

Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido
pela Polícia do Senado Federal na altura do peito;

-

Ser discreto(a) e cortês;

-

Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar
ou tiver acesso;

-

Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver
acesso;

-

Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;

-

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
observadas as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.

16.1. Justificativas ao critério de julgamento pelo menor preço global
O presente processo licitatório permitirá a contratação de empresa
especializada, que tenha Técnicos em Telefonia, para prestar serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal em conformidade aos critérios de qualidade e eficiência do instrumento
de medição de resultado (IMR) descrito no item 6. A separação feita nesse Termo
de Referência para os três tipos de Técnicos em Telefonia é apenas para delimitar
sua atuação em serviços que serão executados dentro dessa Coordenação de
Telecomunicações – COOTELE e não significa, em hipótese alguma, três cargos
diferentes.
Deste modo, por se tratar de apenas um cargo, s.m.j., seu fracionamento
para adjudicação por itens e não por preço global prejudicaria o conjunto, uma vez
que possivelmente não se conseguiria várias empresas que comprovassem a
Capacidade Técnica solicitada no item 14. Além disso, s.m.j., como teria um item
com apenas 4 (quatro) e outro com apenas 6 (seis) Técnicos em Telefonia, haveria
perda na economia de escala, já que nesses casos, pelos custos administrativos às
empresas, não se obteriam descontos nos lances do pregão eletrônico na mesma
proporção que ocorreria com o conjunto de 30 (trinta) Técnicos em Telefonia.
Por fim, em reuniões, a Diretoria-Executiva de Gestão desse Senado
Federal tem orientado no sentido de diminuir o quantitativo excessivo de contratos
com objetos similares que há em determinadas Coordenções ou Secretarias, pois
isso tem prejudicado a eficiência e onerado os custos da gestão Pública.
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Assim, pelo descrito acima, sugere-se adotar nesse certame o critério de
julgamento pelo menor preço global e não por itens.
Quanto ao sistema de registro de preços – SRP, s.m.j., não há como utilizálo uma vez que esse certame se trata da contratação de uma empresa com equipe
técnica que operará em caráter permanente nas dependências do Complexo
Arquitetônico do Senado Federal, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira,
das 08h00 às 20h00, ininterruptamente, distribuída ao longo desse horário, em
turnos de 6 horas, para execução dos serviços de instalação e reparação, de forma
corretiva e/ou preventiva, da rede telefônica.
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17. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Os serviços de reparações e/ou instalações de redes telefônicas serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas
e/ou Resoluções da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem
contempladas, dentre elas: NBR 13300, NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727,
NBR 13822, NBR 14565.
Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo ou o bom, conforme
o descrito no item 8 desse Termo de Referência, a empresa contratada deverá
executar os reparos e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas
no item 9 e, se preciso for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade,
eficiência e efetividade.
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18. GARANTIA CONTRATUAL
Como os contratos de prestação de serviços de instalação e reparação da
rede telefônica do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, historicamente,
não têm apresentado casos de inexecução e perdas contratuais e, além disso,
utilizando-se da razoabilidade e da discricionariedade que o art. 56 da Lei
8666/1993 permite, sugere-se para futura avença uma garantia de 2% (dois
porcento) sobre o valor global do contrato.
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19. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Deverá o Contratante, representado pelos fiscais ou gestores, devidamente
nomeados, promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste
contrato, inclusive:
-

Caberá ao órgão financeiro do Senado Federal providenciar os depósitos em
garantia bloqueados para movimentação – DGBM para provisionamento de
valores para pagamento das férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias,
13° (décimo terceiro) salário, respectivos encargos previdenciários, multa
sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da contratada;

-

Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se torne necessária;

-

Exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada que, a seu
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;

-

Manter, junto à Contratada, criterioso registro dos acontecimentos, sendo
que este, caso ocorra, deverá ser feito em um processo apartado, autuado
no sistema SIGAD. Ao se encerrar o referido contrato, tal processo deverá
ser juntado ao último processo de pagamento;

-

Exigir e conferir todos os documentos previstos no edital da licitação que
habilitou a Contratada, como condição para a prorrogação deste contrato;

-

Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade
cometida pela Contratada;

-

Encaminhar os fatos à deliberação superior, com vistas a oficiar os órgãos
públicos competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas
aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo
ao Erário e aos empregados da Contratada;

-

Liberar a garantia contratual, desde que não constatada qualquer
pendência, inclusive quanto ao recolhimento dos encargos sociais por
parte da Contratada;

-

Efetuar o pagamento conforme valores constantes na planilha de formação
de preço e o instrumento de medição de resultado (IMR) obtido, no prazo
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de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da nota fiscal com a
discriminação dos serviços, ficando condicionado à prévia atestação do
gestor e do fiscal e à apresentação da garantia prevista nessa especificação;
-

Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada, ou em caso
de descumprimento pela Contratada de obrigação contratual, suspender o
pagamento até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
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20. PENALIDADES
Deverão ser impostas à Contratada, pela inexecução total ou parcial deste
contrato ou pelo descumprimento das obrigações ou execução insatisfatória dos
serviços, omissão e outras faltas, as seguintes penalidades:
-

Advertência;

-

Multa;

-

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Senado e seus órgãos supervisionados por prazo de até 2
(dois) anos; e

-

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o
Senado os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

A advertência será aplicada à Contratada na primeira ocorrência das
infrações de Grau 1 definidos nos quadros a seguir.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato para
o início da execução, sem que haja ocorrido o seu início, será aplicada multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato e o mesmo poderá ser
rescindido, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no art. 87
da Lei 8.666/93.
Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a Contratada ficará sujeita a
multa, em percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor
contratual mensal vigente, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes do item 9.4, em até 15 dias úteis após assinatura
do contrato, por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por
dia.
Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que
ensejaram sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
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ITEM
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ITEM
24
25
26

GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de se gurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.
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Para os casos de inexecução de obrigação contratual ou legal, não previstos
nos parágrafos anteriores, o Senado Federal aplicará multa, a ser fixada entre os
Graus 1 e 4, em razão da gravidade apurada.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido o direito
de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela Contratada ou, se
insuficiente, da garantia prestada.
O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser
recolhido à conta do Senado Federal ou, em último caso, cobrado judicialmente.
O não cumprimento dos serviços, previstos nesse contrato, implicará
sobrestar o pagamento da parcela relativa ao período de apuração, até a sua devida
regularização, sem prejuízo das demais penalidades previstas.
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21. GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO
Sugere-se como gestor do contrato o Núcleo de Gestão de Contratos de
Terceirização – NGCOT.
Como fiscais, sugerem-se os servidores que estiverem em exercício na
chefia do:
- Serviço de Rede Telefônica – SERETE;
- Serviço de Tarifação – SETARIF; e
- Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações –
SEALMAT.
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22. TRATAMENTO DIFERENCIADO
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PARA

MICROEMPRESAS

OU

Para contratação dessa empresa especializada para prestação de serviços
de instalação e reparação na rede telefônica, não há óbice quanto à contratação de
microempresa- ME ou empresa de pequeno porte - EPP, previsto no inciso II do
Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a ME ou EPP cumpra os
requisitos do item 14, quanto à capacidade técnica.
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23. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
Como o objeto da presente contratação é de baixa complexidade, uma vez
que há vários possíveis fornecedores de mão-de-obra em instalações e reparações
em redes telefônicas, não há o que se falar em formação de consórcios para seu
fornecimento.
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24. ORÇAMENTO
Esse processo licitatório está no Plano de Contratações de 2020 conforme dados que
seguem.
Orçamento

Objeto a ser contratado

Órgão

Valor

20200174

Serviço de instalação e reparação e de redes
telefônicas

SPATR/COOTELE

R$ 2.028.260,09

Elaborado por:
(Assinado digitalmente)

Charles Barbosa Oliveira
Chefe do Serviço de Rede Telefônica – SERETE

Ciente:
Assinado digitalmente)

Wilson Pereira De Carvalho Filho
Gestor – NGCOT

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Orlando Carneiro Silva
Coordenador de Telecomunicações – COOTELE

Autorizado por:
(Assinado digitalmente)

Cássio Murilo Rocha
Diretor da Secretaria de Patrimônio – SPATR
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ANEXO I
Modelo de Declaração de Vistoria do Local
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da
Licitação], que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão],
portador(a) do CPF nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da
Empresa Licitante], estabelecida no(a) [Endereço constante dos documentos de
constituição da empresa], para os fins da presente declaração, vistoriei todos os locais
onde serão executados os serviços objeto da licitação em consideração, ou não considero
necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do Edital da licitação são
suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena execução do
objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)
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ANEXO II
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria:
CCT SINTTEL/SINDIMEST 2019/2021

Secretaria de Patrimônio | Coordenação de Telecomunicações | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110

58

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9437635000350B27.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.026934/2020-03 - 00100.026934/2020-03-1 (ANEXO: 001)

30/10/2019

Mediador - Extrato Convenção Coletiva
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000689/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE:
29/10/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
MR057023/2019
NÚMERO DO PROCESSO:
19964.106451/2019-16
DATA DO PROTOCOLO:
25/10/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF, CNPJ n. 00.721.209/0001-44, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a).
BRIGIDO ROLAND RAMOS e por seu Diretor, Sr(a). ANTONIO MARTINS NETO;
E
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF, CNPJ n. 00.120.069/0001-59, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GILNEI
MACHADO e por seu Vice-Presidente, Sr(a). GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR;
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2019 a 30 de abril de 2021 e a data -base da categoria em 01º
de maio.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) de trabalhadores em Telecomunicações, Telefonia Móvel, centros de atendimento, Call
centers, Transmissão de Dados, Correio Eletrônico e Suporte de Internet (Provedores), Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas,
Telemarketing, Projetos, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal e Operador es de Mesas Telefônicas,
Sistemas de Televisão por Assinatura e Serviços especiais de Telecomunicações, Programação e Operação de Sistemas de Televisão por Assinatura, a Cabo,
MMDS, Distribuição de Sinal Multiponto e Multicanal, DTH, denominados telemáticos, execução de serviços de instalação e manut enção de redes externas e
internas de TV por assinatura, das empresas de prestação de serviços de projetos técnicos de sistemas e redes de comunicações; manutenção
de
equipamentos e sistemas de telecomunicações, instalação de redes e eletrodutos para telecomunicações e seus equipamentos , com abrangência territorial em
DF.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE E TABELA SALARIAL

As EMPRESAS reajustarão a Tabela Salarial I anexa a CCT2018/2019, em 5,07% (cinco virgula zero sete por Cento) a partir de 1º
de maio de 2019. Também praticará os salários previstos nas Tabelas Salariais I e II anexos - (vigência durante o período de 01/05/19
à 30/04/20) desta Convenção Coletiva de trabalho (CCT), inclusive para os empregados admitidos após a data-base, desconsiderando
desse modo e com fim específico, a figura da proporcionalidade.
§ 1º - No caso de alteração da Legislação Salarial em condições mais favoráveis aos empregados, essa será adotada
automaticamente.
§ 2° - As partes ajustam de comum acordo que em nenhuma hipótese, haverá vinculação entre a numeração dos níveis salariais
vigentes para o período de 01 de maio de 2019 a 30 de abril de 2020 e aqueles praticados nas convenções ou acordos coletivos já
extintos anteriormente e/ou vigentes até 30 de abril de 2019, ficando vedada a sua utilização de forma parcial ou integral.
§ 3° - As partes ajustam de comum acordo que a presente cláusula não será aplicada às empresas que por ventura venham celebrar
acordo coletivo de trabalho diretamente com o sindicato laboral, prevalecendo o conteúdo total dos instrumentos de acordos coletivos
de trabalho cujas propostas sejam validadas de acordo com cada proposta aprovada em cada uma das assembleias laborais
realizadas dentro do período de vigência e dentro da área de atuação e base territorial do SINTTEL-DF.
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO SALARIAL

As EMPRESAS efetuarão o pagamento mensal, com adiantamento até o dia 20, de até 50% (cinquenta por cento) do salário
vigente e o restante até o dia 5 do mês subsequente.
§ 1º - O pagamento de que trata a presente cláusula será efetuado no dia útil imediatamente anterior, quando as datas acima
ocorrerem no sábado, domingo ou feriado.
§ 2º - Caso as EMPRESAS queiram efetuar o pagamento semanal, mesmo que temporariamente, deverá realizá-lo sempre na
sexta-feira, no final do expediente.
§ 3º - As EMPRESAS fornecerão mensalmente até o dia cinco de cada mês, a seus empregados envelope ou documento hábil
semelhante, inclusive via sistema eletrônico bancário, o demonstrativo do recibo de pagamento de salários caracterizando as
informações do salário mensal, horas extras, adicionais de qualquer natureza e demais remunerações, bem como os descontos
efetuados.
SALÁRIO PRODUÇÃO OU TAREFA
CLÁUSULA QUINTA - TRABALHO POR PRODUÇÃO E/OU TAREFA
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O trabalho por tarefa ou produção, constituindo-se em exceção ao trabalho normal (trabalho por hora, dia ou mês) deverá ser
ajustado por escrito entre as partes, com aval do SINTTEL-DF.
DESCONTOS SALARIAIS
CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

Os descontos para ressarcir danos provocados pelo empregado somente poderão ocorrer quando devidamente comprovada a
culpa ou dolo.
§ 1º - Os descontos supramencionados referem-se às responsabilidades do empregado com relação ao ferramental, equipamento e
material usado em serviço, desde que a Empresa possa comprovar a negligência ou dolo, má-fé ou imperícia por parte do empregado.
Idem no caso do ressarcimento por parte do empregado da franquia do seguro do veículo utilizado como instrumento de trabalho.
§ 2º - Nos casos de comprovada a culpa ou dolo do empregado, o desconto decorrente será efetuado em parcelas mensais não
superiores a 10% (dez por cento) da remuneração do empregado.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO
CLÁUSULA SÉTIMA - ADEQUAÇÃO DA TABELA SALARIAL I E DA TABELA SALARIAL II - ANEXOS

As EMPRESAS incluirão na Tabela Salarial - anexo I (A) e II (B) os cargos existentes em 01/05/2019 e mediante acordo com o
SINTTEL-DF, farão a inclusão daqueles que venham serem criados no período de vigência da presente CCT.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS

O trabalho extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal.
§ 1º - Os serviços realizados após a 44ª (quadragésima quarta) hora semanal terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor da hora normal, e os realizados em dias de descanso semanal remunerado e feriados terão acréscimo 100% (cem por cento)
sobre o valor da hora normal.
§ 2º - O serviço extraordinário será registrado no mesmo cartão de ponto que acolher o registro do horário normal.
§ 3º - Banco de horas: É válido para as horas extras realizadas aos sábados. O período de apuração será de 60 dias fora o mês
de competência.
Exemplo: a apuração do mês de maio será compensada entre 01 de junho e 31 de julho. A razão de compensação é de 1,5 horas
para cada 1 hora extra realizada.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)

Os empregados farão jus ao adicional por tempo de serviço de 1% (um por cento) por ano trabalhado, retroagindo o período, para
efeito de cálculo, à data de admissão na EMPRESA.
§ 1º - Para efeito desse benefício serão considerados os períodos anteriormente trabalhados na área de atuação do SINTTEL-DF
na mesma empresa, mesmo tendo ocorrido interrupções no contrato de trabalho.
§ 2º - Será também considerado o tempo entre empresas na área de atuação do SINTTEL-DF, desde que comprovado em
carteira, limitado a 5 (cinco) anos, não cumulativos, para empregados do quadro funcional ou que venham a ser admitidos.
§ 3º - Ficam mantidos os percentuais recebidos pelos Empregados a título de triênio, por se tratar de direito individual adquirido.
§ 4º - Não haverá pagamento cumulativo de anuênio e triênio. Prevalecerá o direito adquirido (triênio) enquanto ele beneficiar o
trabalhador.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

As EMPRESAS pagarão aos empregados que executem atividades em redes aéreas de telefonia, especialmente os ocupantes dos
cargos de Auxiliar de Redes Telefônicas, Auxiliar de Fibra Óptica, Auxiliar Técnico em Telecomunicações (exceto os que atuam na
área de comunicação de dados), Oficial de Redes Telefônicas, Instalador e Reparador de Linhas de Assinantes, Emendador de Cabos
Telefônicos, Técnicos em telecomunicação, (exceto quem atua na área de comunicação de dados e ADSL) e Encarregados de
Redes Telefônicas, o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) aplicados sobre o salário nominal de cada
trabalhador ocupante dos cargos acima descritos.
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§ Único - No caso de faltas não justificadas, os percentuais fixados para o adicional de periculosidade serão aplicados e calculados
de forma proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados no decorrer do respectivo mês em que houver a prestação laboral.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR)

As partes ajustam que a Participação nos Lucros e Resultados (PPR), será objeto de Acordo Coletivo de Trabalho especifico, firmado
diretamente entre a empresa e o sindicato.
§ 1° - No referido instrumento, constará o valor potencial, a data de quitação, os indicadores individuais e coletivos, os critérios e o
plano de metas para aplicação e avaliação.
§ 2° - A quitação se dará após apuração de metas e indicadores.
§ 4° - Para estes pagamentos, caberá a quitação proporcional ao tempo de manutenção do contrato de trabalho.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A partir de a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão o tíquete Refeição/Alimentação no valor unitário de R$ 21,81
(Vinte e um reais e oitenta e um centavos), conforme previsão no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo que as
EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês.
§ 1º - Para os Empregados com regime de trabalho semanal correspondente a 6 (seis) dias, serão fornecidos mensalmente 26 (vinte
e seis) tíquetes Refeição/Alimentação. Para os empregados com regime de trabalho semanal de 5 (cinco) dias, serão fornecidos 22
(vinte dois) tíquetes.
§ 2º - Para os empregados que trabalharem mais de 2 (duas) horas além de sua jornada normal, as Empresas fornecerão 1 (um)
tíquete para alimentação no período extraordinário.
§ 3º - O Tíquete-Refeição/Alimentação, de natureza não salarial, será utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de
alimentos em restaurantes, lanchonetes e similares, de acordo com a legislação vigente e relativa ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
§ 4º - Serão fornecidos tíquetes para quem estiver em licença gestante (integralmente conforme lei) e durante as licenças médicas
e afastamento do INSS por um período de até 90 (noventa) dias.
§ 5º - Não serão descontados tíquetes quando do pagamento de diárias de viagem.
§ 6º - O trabalhador terá no seu período de férias o fornecimento de tíquete integral.
§ 7º - A participação do empregado será de 12% (doze por cento).

AUXÍLIO TRANSPORTE
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO-TRANSPORTE

As EMPRESAS fornecerão transporte gratuito para os seus empregados entre o local de sua residência e do trabalho e vice- versa,
mediante o fornecimento do sistema de vale transporte coletivo.
§ Único - Fica proibido o transporte de empregados em caminhões nas linhas que tiverem transporte regular de ônibus, exceção feita
ao transporte em serviço e em veículos aprovados pela legislação do DETRAN-DF.
AUXÍLIO SAÚDE
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA

As EMPRESAS manterão o Plano de Saúde, para seus empregados e dependentes com adesão facultativa e por escrito do
empregado, mediante coparticipação dos empregados nos seguintes termos:
a) Empregados com salário até o nível 47 da Tabela I, participarão com 30% (trinta por cento) da mensalidade para o titular, 50%
(cinquenta por cento) para o primeiro dependente e 50% (cinquenta por cento) para o segundo dependente;
b) Empregados com salário acima do nível 47 da Tabela I, participarão com 60% (sessenta por cento) da mensalidade para o titular,
60% (sessenta por cento) para o primeiro dependente e 60% (sessenta por cento) para o 2º dependente.
§ 1º – Considerando o custo da coparticipação, as partes ajustam que os empregados arcarão com o percentual de 80% (oitenta por
cento) aplicados diretamente sobre os valores apurados como coparticipação, com uma limitação de até R$ 115,89 (cento e quinze
reais e oitenta e nove centavos) mês.
§ 2º - O valor da mensalidade para o custeio do plano odontológico será de R$ 10,71 (Dez reais e setenta e um centavos) para cada
usuário inscrito.
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§ 3º – Os casos especiais serão objetos de estudo e analise por parte das EMPRESAS para um possível parcelamento.
SEGURO DE VIDA
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

As EMPRESAS contratarão, para todos os seus empregados, apólice de Seguro de Vida em Grupo.
§ 1º - As EMPRESAS arcarão integralmente com o pagamento do prêmio de seguro de vida em grupo para seus empregados no
valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais).
§ 2º - A referida apólice deverá garantir a cobertura de auxílio funeral, de no mínimo R$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta
reais), em caso de falecimento do empregado, cônjuge, filho menor.
OUTROS AUXÍLIOS
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESTA BÁSICA E CAFÉ DA MANHÃ CESTA BÁSICA

CESTA BÁSICA, a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão, a título de cesta básica, 6 (seis) TíquetesAlimentação no valor unitário de R$ 21,81 (Vinte e um reais e oitenta e um centavos) conforme previsão no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo que as EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês e para todos os
níveis das Tabelas Salariais.
CAFÉ DA MANHÃ, a partir de 1º de maio de 2019, as EMPRESAS fornecerão mensalmente a, 03 (três) tíquetes alimentação no
valor unitário de R$ 21,82 (vinte e um reais e oitenta e dois centavos) conforme previsão no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, sendo que as EMPRESAS farão a entrega do benefício no 1º dia útil do mês e para todos os níveis das
Tabelas Salariais.
§ 1º – Os créditos desse fornecimento poderão ser depositados na mesma data e conjuntamente com o benefício Auxilio
Alimentação.
§ 2º - A participação do empregado será de 12% (doze por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONDUTOR AUTORIZADO

Ao empregado que utiliza veículo de propriedade das EMPRESAS como instrumento de trabalho, será pago um “Adicional de
Condutor Autorizado”, conforme especificado na Tabela abaixo:
TIPO DE VEÍCULO

MOTOCICLETA
VEICULOS LEVES (automóvel, utilitários e
similares).
CAMINHÕES

Valores em 1º de maio de
2019
MENSAL
DÍARIO
R$ 168,96
R$ 5,63
R$ 253,24
R$ 8,44
R$ 360,75

R$ 12,03

§ 1º - Ao empregado que utilizar o veículo em caráter permanente ou aquele que dirija todos os dias úteis do mês serão pagas 30
(trinta) diárias.
§ 2º - Somente poderá dirigir veículo das EMPRESAS os empregados formalmente designados e habilitados para tal.
§ 3º - As EMPRESAS remunerarão os dias parados dos veículos envolvidos em acidentes, desde que o total dos dias parados
não ultrapasse 04 (quatro) dias por mês e desde que devidamente comprovados perante a direção da empresa.
§ 4º - As EMPRESAS remunerarão o dia parado do veículo cujo condutor esteja de atestado médico, desde que seja 01 (um) dia
no máximo por mês.
§ 5º - Nenhum valor a título de adicional de condutor autorizado será pago aos profissionais enquadrados como motoristas e/ou
empregados que tenha carros locados a Empresa.
§ 6º - Caso as EMPRESAS optem por pagar o Adicional de Condutor Autorizado aos empregados com veículos locados,
deduzirá esse montante do valor da locação do veículo.
§ 7º - Em caso de afastamento por doença e havendo interesse por parte do trabalhador em manter o veículo a disposição das
EMPRESAS, estas pagarão a locação do mesmo por até no máximo 30 dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIAGENS A SERVIÇO

As EMPRESAS custearão as despesas de locomoção, estadia, alimentação e lavagem de roupas dos seus empregados em
viagens a serviço.
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§ 1º - Ao empregado transferido temporariamente de sua localidade de trabalho, além do custeio do deslocamento, será pago
mensalmente um adicional de acordo com a legislação vigente.
§ 2º - Aos empregados que prestarem serviços fora de sua localidade residencial será assegurada uma passagem rodoviária de ida
e uma de volta à sua residência a cada 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL

As EMPRESAS concederão uma cesta básica por mês, correspondente a 4 (quatro) tíquetes refeição de R$ 21,81 (Vinte e um reais
e oitenta e um centavos) cada, aquele empregado que tiver filho excepcional, que viva devidamente sob sua guarda e dependência.
§ Único – Entende-se como excepcional aquele que não apresentar condições mínimas de independência e autocuidado, comprovado
por atestado idôneo, expedido por profissional especializado e sujeito a averiguação por parte das empresas.
EMPRÉSTIMOS
CLÁUSULA VIGÉSIMA - EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO

As EMPRESAS manterão os convênios já assinados com as instituições bancárias para a continuação do empréstimo consignado em
folha de pagamento.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS

As EMPRESAS, quando da contratação de empregados que vinham exercendo suas funções na área de atuação do SINTTEL-DF e
com a devida comprovação em carteira de trabalho, comprometem-se a admiti-lo no mesmo nível salarial (Tabelas Salariais I e II –
anexo à presente Convenção Coletiva de Trabalho a que pertencia na empresa anterior, desde que tenha no mínimo 01 (um) ano
naquele nível.
§ 1º – Devidamente comprovada à condição econômica da empresa contratante, bem como a do empregado, ficam as partes
autorizadas a negociarem quanto à manutenção ou não do nível a que pertencia na empresa anterior.
§ 2º – Em hipótese alguma as EMPRESAS poderão contratar empregados em nível inferior ao mínimo estabelecido nas Tabelas
Salariais I e II – anexos do presente acordo.
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

As EMPRESAS deverão submeter ao SINTTEL-DF a rescisão de contrato de trabalho de empregados com tempo igual ou superior
a 6 (seis) meses de contrato de trabalho.
§ 1º – As homologações do processo rescisório só terá a assistência sindical prevista na legislação mediante apresentação do extrato
atualizado do FGTS, comprovante de pagamento de GRFC e lista dos favorecidos, carta de preposto, CTPS devidamente atualizada,
5 vias do TRCT, impressa em verso e anverso (conforme modelo do anexo I da Portaria n° 1.621/2010 do MTE, corretamente
preenchida); aviso prévio, ASO - Atestado Médico Admissional e Demissional e exames complementares, comprovante bancário de
pagamento das verbas rescisórias, chave de identificação, extrato para fins rescisórios da conta vinculada do empregado no FGTS,
devidamente atualizado ou extrato analítico de FGTS e guias de recolhimento das competências indicadas como não localizadas
na conta vinculada, guia de recolhimento rescisório de FGTS e da contribuição social – GRRF e comprovante de pagamento,
comunicado de dispensa – CD e requerimento do seguro desemprego, demonstrativo de remuneração variável com o cálculo das
médias constantes do TRCT, relação de salário e contribuição INSS, formulário PPP e outros documentos necessários para dirimir
dúvidas referentes ao processo rescisório, devendo ser observado os prazos legais.
§ 2° - O prazo para submeter às rescisões contratuais à homologação, deverá ser agendado no sindicato, no máximo de 30 dias
contados do final do aviso prévio, sob pena de multa prevista no § 8º do Art. 477 da CLT.
§ 3°- As EMPRESAS comunicarão por escrito, ao empregado, o dia, hora e local para efetuar a homologação da rescisão. Cumprida
essa formalidade, o empregador ficará isento de penalidades previstas na Lei nº 7.855/89, caso o empregado não compareça no
horário determinado, ficando o SINTTEL-DF com incumbência de fornecer uma declaração comprobatória da sua ausência.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO
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As EMPRESAS fornecerão “crachá” aos empregados, para fins de identificação no local de trabalho, sendo obrigatório o seu uso
durante o horário de trabalho.

ESTABILIDADE MÃE
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE

As EMPRESAS assegurarão a garantia de emprego ou remuneração à empregada parturiente, pelo período de 90 (noventa) dias
após o término da garantia prevista no ADCT – Art. 10º - II – b, da Constituição Federal.
§ 1º - A prova de encontrar-se a empregada em estado de gravidez poderá ser feita mediante atestado médico pelo SUS ou por
instituição oficial, ficando, de qualquer forma, a empregada obrigada a entregar o atestado médico até a data do afastamento previsto
no Art. 392 da CLT.
§ 2º - Permanece assegurado o direito à licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias.
ESTABILIDADE APOSENTADORIA
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - APOSENTADORIA

As EMPRESAS concederão um auxílio aposentadoria ao empregado que aposentar, equivalente a quatro salários mínimos,
desde que conte com, no mínimo, um ano de serviço na empresa.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As EMPRESAS manterão nos locais de trabalho instalações sanitárias, chuveiros e vestiários, com separação por sexo, em
perfeitas condições de higiene.
§ Único – As EMPRESAS fornecerão garrafa térmica de 05 (cinco) litros para equipes que fazem serviços de campo, com o objetivo
de se abastecerem de água potável. Para os empregados que trabalham nas centrais telefônicas serão instalados bebedouros.
OUTRAS NORMAS DE PESSOAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ANOTAÇÕES NA CTPS

Ficam as EMPRESAS obrigadas a constar na CTPS e contracheque o cargo e o nível salarial de todos os seus empregados.
§ Único - Na hipótese de o empregado desempenhar a função de “Encarregado”, as EMPRESAS deverão fazer a devida
anotação na CTPS, separando o cargo da função.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RECIBO DE DOCUMENTOS

Ficam as EMPRESAS obrigadas a fornecer recibos dos documentos entregues por seus empregados, para quaisquer finalidades,
discriminando os documentos recebidos e as datas de recebimento e de devolução.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho dos empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva de trabalho (CCT) é de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, salvo daqueles empregados ocupantes de cargos cuja jornada legal de trabalho é de 36 (trinta e seis) horas semanais.
§ 1° – Qualquer alteração do regime de trabalho para 36 (trinta e seis) horas semanais não implicará em redução salarial.
§ 2° – As partes ajustam à implantação da jornada de trabalho tipificada como 12 x 36 (doze por trinta e seis) para atividades de
natureza especifica, devendo tal situação ser objeto de contrato individual de trabalho firmado pelo empregado e pela empresa.
§ 3° - Para atender as necessidades de seus serviços, fica ajustado que as EMPRESAS poderão adotar outras formas de registro de
ponto alternativo em conformidade com o disposto na Portaria n° 373 de 25/02/2011 do M.T.E que dispõe sobre a possibilidade de
adoção pelos empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho.
INTERVALOS PARA DESCANSO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - INTERVALO DE ALMOÇO
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Os empregados ficarão dispensados de registrar nos cartões de ponto ou controles equivalentes, o intervalo destinado à
alimentação e descanso, desde que as EMPRESAS assegurem o repouso no intervalo mencionado.
§ Único - Assegurado o repouso, o empregado não poderá reivindicar, sob nenhuma hipótese, remuneração de serviços
extraordinários neste intervalo.
FALTAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, nos seguintes casos:
a) 05 (cinco) dias consecutivos em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, considerando-se esse benefício
como licença paternidade nos termos do parágrafo Único do Art. 10 do ADCT da Constituição Federal;
b) 03 (três) dias consecutivos em caso de falecimento de pessoa que comprovadamente viva sob sua dependência econômica;
c) 05 (cinco) dias consecutivos em virtude de casamento;
d) 01 (um) dia para o recebimento de sua parcela do PIS, caso a EMPRESA não tenha celebrado convênio com a finalidade de
efetuar ela mesma o pagamento;
e) Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exames vestibulares obrigatórios para ingresso em
estabelecimentos de ensino superior reconhecidos, inclusive ENEM cuja assiduidade seja atestada na forma da lei.
§ Único - O direito de ausência justificada conta a partir do dia do evento. Caso ocorra após o expediente, conta-se a partir do dia
seguinte ao evento.
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - TURNO DE REVEZAMENTO OU PLANTÃO

Em todas as atividades sujeitas ao turno de revezamento ou plantão, deverão ser elaboradas escalas de trabalho que assegurem
pelo menos 1 (um) fim de semana livre por mês, permitida a troca entre empregados lotados na mesma unidade de trabalho.

FÉRIAS E LICENÇAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS

A data do início do gozo de férias será comunicada pelas empresas aos empregados, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, com pagamento da remuneração das mesmas até 02 (dois) dias antes do início do gozo das referidas férias.
§ 1º - A data do início do gozo das férias só poderá ser marcada para dia útil.
§ 2º – Havendo o interesse e de comum acordo entre as partes, quando dentro do período aquisitivo não houver faltas excedentes
que implique em redução do período de descanso, o gozo de férias poderá se dar de forma fracionada em até 3 (três) períodos, sendo
que um deles deverá ser de 15 (quinze) dias o os demais serão de 8 (oito) dias e 7 (sete) dias respectivamente.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI E EPC)

As EMPRESAS fornecerão sem ônus para os seus empregados os equipamentos de proteção individual e coletiva.
§ Único - Os equipamentos de proteção (EPI e EPC) deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do
Trabalho.
UNIFORME
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - UNIFORMES

As EMPRESAS fornecerão aos seus empregados o uniforme para uso obrigatório no local de trabalho, composto de 2 (duas)
calças, 2 (duas) camisas ou camisetas, por semestre, gratuitamente.
§ Único – O uniforme será de uso obrigatório no local de trabalho.
CIPA – COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS AOS CIPEIROS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - COMISSÃO INTERNA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

As EMPRESAS informarão com antecedência de 30 (trinta) dias a data, o local e o horário da eleição dos Membros da Comissão
Interna para Prevenção de Acidentes – CIPA, permitindo a presença de Representante do SINTTEL-DF.
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR057023/2019

7/11

00100.026934/2020-03 - 00100.026934/2020-03-1 (ANEXO: 001)

30/10/2019

Mediador - Extrato Convenção Coletiva

§ 1º - Será constituída uma CIPA nos locais de trabalho onde se encontrem mais de 50 (cinquenta) empregados.
§ 2º - É obrigatória a participação nas eleições da CIPA de empregados que executem serviços na área de rede externa.
(Emendador, Instalador e Reparador, Oficial de Redes telefônicas, etc.).
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ATESTADO MÉDICO

Todo e qualquer atestado médico somente será aceito após ser reavaliado pelo médico da EMPRESA ou por médico da clínica
conveniada com a EMPRESA, salvo os fornecidos pela rede pública de saúde.
§ 1º - O atestado médico garantirá o pagamento do salário referente ao período em que o empregado deixou de trabalhar e
deverá ser entregue no RH ou SESMT das EMPRESAS em até 48 horas após a data de sua emissão.
§ 2º– Caso o empregado se encontre impossibilitado de entregar pessoalmente o atestado, poderá envia-lo através de um
portador, ou meio eletrônico com comprovação do original posteriormente.
OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ACIDENTE DE TRABALHO

Ocorrido acidente de trabalho com morte, a EMPRESA deverá constituir uma Comissão para Apuração da Causa do Acidente – CAPA,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência, que se reunirá no local da obra onde ocorreu o acidente e será composta
pelo Responsável Técnico da Obra, pelo responsável do Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho da EMPRESA,
pelo Representante da Delegacia Regional do Trabalho e pelo Representante do SINTTEL-DF.
§ 1º - Os acidentes de trabalho com morte ou que ocasionem afastamento do trabalho deverão ser comunicados ao SINTTEL-DF,
mediante encaminhamento da cópia da Comunicação de Acidentes de Trabalho – CAT, no mesmo prazo determinado para entrega
na DRT.
§ 2º - Em caso de acidente, a EMPRESA comunicará imediatamente à família do acidentado quando o mesmo for levado do local
do acidente para o hospital, fornecendo o nome e o endereço do hospital onde se encontra o empregado.
§ 3º - Caso o acidentado não fique hospitalizado, a EMPRESA fornecer-lhe-á condução até a sua residência.

RELAÇÕES SINDICAIS
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS)
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIVULGAÇÃO DE BOLETINS DO SINTTEL-DF

As EMPRESAS permitirão a fixação e distribuição de Boletins e avisos do SINTTEL-DF nos locais de trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DIVULGAÇÃO DA CCT

Entre os deveres das partes acordadas fica expressamente ajustado o de afixar uma cópia da presente Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) em todos os locais de trânsito obrigatório dos empregados, nos locais de trabalho.
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DAS EMPRESAS

As EMPRESAS permitirão o acesso de pessoas credenciadas pelo SINTTEL-DF, em seus escritórios ou locais de trabalho, para
procederem à sindicalização dos trabalhadores interessados.
REPRESENTANTE SINDICAL
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - REPRESENTANTES SINDICAIS

Ficam asseguradas aos empregados eleitos para exercer função de Representante Sindical, as prerrogativas do Art. 543 da CLT e
seus parágrafos, vigente a partir da notificação feita pelo representante legal do SINTTEL-DF. A estabilidade dos mesmos será
automaticamente extinta nos casos de encerramento das atividades da EMPRESA no âmbito da base territorial do SINTTEL-DF, salvo
nos casos em que os empregados de uma das Empresas, ou parte deles, sejam absorvidos por outra Empresa também filiada ao
SINDIMEST-DF.
§ 1º - Os Representantes Sindicais serão eleitos na proporção de 01 (um) para cada 100 (cem) empregados, garantindo-se um
mínimo de 02 (dois) e limitados a 07 (sete) titulares e 07 (sete) suplentes.
§ 2º - As condições de trabalho, as condições contratuais, inclusive aluguel de veículo, bem como o local de trabalho dos
representantes sindicais, não poderão ser alterados durante a vigência de seus mandatos, salvo por acordo entre as partes, com o
aval do SINTTEL-DF.
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LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SINDICAIS

Ao empregado eleito como REPRESENTANTE SINDICAL e indicado pelo SINTTEL-DF para participar de Cursos, Palestras,
Simpósios, Plenárias, Seminários e Congressos é garantida a sua remuneração integral pelas EMPRESAS, desde que não ultrapasse
15 (quinze) dias por ano e 400 horas/ano, independentemente do número de empregados.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE SINDICAL

As EMPRESAS se comprometem a descontar em folha de pagamento, mediante autorização assinada pelo empregado, as
mensalidades dos sócios da entidade, no valor de 1% (um por cento) do salário bruto de cada empregado,inclusive do 13º Salário,
obrigando-se, no prazo de 10 (dez) dias a recolhê-las à conta corrente nº 221.073-8, agência 3599-8, Banco do Brasil,
214 Norte
ou na tesouraria do sindicato.
§1º - Para efeito de comprovação de que os descontos foram feitos corretamente, as empresas deverão remeter, mensalmente, ao
SINTTEL/DF, até ao 15º dia do mês subsequente ao desconto, uma relação de todos os empregados atingidos pelo desconto e o
valor de sua contribuição individual.
§ 2º – Os empregados contrários à sindicalização estabelecida no caput poderão a qualquer tempo se manifestar por escrito ao
SINTTEL-DF solicitando seu desligamento do quadro de associados da entidade sindical, devendo este prestar as devidas
comunicações à empresa.
§ 3º – O Sinttel-DF fica autorizado a mover ação judicial pertinente contra a empresa que não recolher ou repassar a mensalidade
sindical.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Conforme decidido pela soberana Assembleia Geral do SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE
REDES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINDIMEST-DF, as empresas
representadas pelo mesmo, associadas ou não, deverão recolher contribuição assistencial para a entidade patronal o valor de R$
30,00 (trinta reais) por empregado existente em folha de pagamento do mês de MAIO/19, comprovado por meio de EXTRATO DO
CAGED, RE-FGTS e ou outro documento válido para uma comprovação e vinculo de emprego, através de depósito em conta corrente
bancária observando as seguintes informações:
Banco 104, Caixa Econômica Federal – Agencia: 2407 – Conta Corrente nº 30382-0 Op. 003 - Sindicato das Indústrias De
Instalação, Manutenção de Redes, Equipamentos, Sistemas de Telecomunicações do DF.
§ 1º – O prazo para o pagamento será até o dia 30 de setembro de 2019 e caso o recolhimento seja feito em desacordo com o previsto
no caput da presente cláusula a empresa arcará com a multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o total da contribuição, ficando
inadimplente com o Sindicato Patronal até a regularização da obrigação convencional.
§ 2º – Em caso de um não recolhimento da Contribuição Assistencial Patronal prevista no Caput da presente cláusula, poderá o
SINDIMEST-DF recorrer à via judicial, para o cumprimento do inteiro teor da mesma.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - NEGOCIAÇÕES PERIÓDICAS

Fica assegurado, o direito das partes à negociação e acordo de qualquer reivindicação que não conste deste instrumento.
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MULTAS

Aos infratores dos dispositivos desta Convenção Coletiva de Trabalho serão aplicadas as seguintes multas:
a) 2% (dois por cento) do valor do salário do empregado se houver descumprimento do prazo estipulado para submeter às rescisões
contratuais à homologação, e no caso de reincidência a multa será dobrada, sem prejuízo das penalidades previstas no
§ 8º do Art. 477 da CLT;
b) 2% (dois por cento) ao ano sobre os anuênios não pagos, acrescidos de juros legais e da atualização monetária;
c) 1% (um por cento) do valor de um salário mínimo por empregado na infringência das demais cláusulas.
§ 1º - Os valores das multas aplicadas à empresa, de acordo com a presente cláusula, reverterão em favor do empregado, salvo
aqueles casos em que a infração não atingir diretamente o empregado, quando, então reverterá em favor do SINTTEL-DF.
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§ 2º - As EMPRESAS terão prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a não conformidade identificada e caso não apresente a
comprovação da regularização da penalidade, terá 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento de qualquer multa por infração de norma
desse Convenção Coletiva de Trabalho, sob pena de pagamento em dobro.
§ 3º - Caso as EMPRESAS não cumpram o disposto no Art. 545 da CLT a mesma será responsável pelos valores devidos, sem ônus
para os empregados, e ainda sem prejuízo da sanção prevista no parágrafo único do referido artigo.
OUTRAS DISPOSIÇÕES
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - PARCELAS NÃO SALARIAIS

As partes pactuam que a parcela paga pelas EMPRESAS para a manutenção do plano de saúde a favor de seus emprega dos e
dependentes, dos valores pagos a título de habitação, do fornecimento de telefone celular, notebook, bip ou pager, do fornecimento
de combustível para uso em veículos a serviço da EMPRESAS, do fornecimento do vale-alimentação bem como o veículo cedido pela
EMPRESA ou alugado diretamente do empregado ou de terceiros para realização de suas atividades, não são considerados prestação
in natura, para os efeitos do artigo 458 da CLT, não se incorporando, para qualquer fim, aos salários daqueles mesmos empregados,
nos termos do Inciso I da Súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - PERÍODO DE VIGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vigorará por 02 (dois) anos, pelo período compreendido entre 1º de maio de 2019
e 30 de abril de 2021, exceto as cláusulas econômicas que vigorarão somente por 01(um) ano.
§ único – As normas entabuladas nesta Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), terão efeito retroativo ao dia 1º de maio de 2019,
independentemente da efetiva data de assinatura do presente termo.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - JUÍZO COMPETENTE

As controvérsias resultantes da aplicação das normas desta Convenção Coletiva de Trabalho serão dirimidas pela Justiça do Trabalho
do Distrito Federal, 10ª Região.

BRIGIDO ROLAND RAMOS
PRESIDENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF

ANTONIO MARTINS NETO
DIRETOR
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DO DF

GILNEI MACHADO
PRESIDENTE
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF

GIOVANNI EUSTAQUIO AVELAR
VICE-PRESIDENTE
SIND IND INSTALACAO MANUT REDES EQUIP SIST TELECOM DF

ANEXOS
ANEXO I - TABELA I
TABELA I – SINDIMEST – DF
FAIXA SALARIAL POR CARGO- TABELA VIGENTE DE 01/05/2019 à 30/04/2020
NÍVEL
SALARIO (R$)
CARGO
INICIAL FINAL INICIAL
FINAL
1/2 OFICIAL, AJUDANTE GERAL, AUXILIAR DE REDES TELEFÔNICAS, AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AUXILIAR
1
35
1.047,88
1.652,61
DE REDES DE FIBRA OPTICA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SERVENTE DE OBRAS,
COPEIRA, PORTEIRO
REPARADOR DE TUP
3
46
1.047,88
2.030,82
DESPACHANTE, ATENDENTE DE TELECOMUNICAÇÕES, ENCARREGADO DE
ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, INSTALADOR E REPARADOR DE REDES
TELEFÔNICAS, MECÂNICO, MONTADOR, MOTORISTA OPERADOR DE
12
68
1.104,03
3.013,02
RETROESCAVADEIRA, PEDREIRO, PINTOR DE VEÍCULOS, RECEPCIONISTA,
SERRALHEIRO
INSTALADOR E REPARADOR DE TUP
14
66
1.144,59
2.916,43
AUXILIAR DE PESSOAL, CONTROLADOR DE FROTA, AUXILIAR TÉCNICO DE
TELECOMUNICAÇÕES, LIGADOR DE LINHAS TELEFÔNICAS (DG), EMENDADOR,
20
83
1.301,45
4.044,03
DESENHISTA, SECRETARIA, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TELEFONISTA
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AGENTE DE SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES (MULTI SKIL TUP, LA, ADSL, DADOS
(REDE METÁLICA E FIBRA ÓPTICA) e TV VIA SATÉLITE.
INSTALADOR TÉCNICO EM REDES (METÁLICA e FIBRA ÓTICA), AUXILIAR TÉCNICO
(OPERADOR DE CENTRALIZADO)
AUXILIAR TÉCNICO EM GERENCIAMENTO DE REDES, AUXILIAR TÉCNICO EM
COMUNICAÇÃO DE DADOS, AUXILIAR TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AUXILIAR
TÉCNICO EM TELEFONIA
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES JUNIOR, TÉCNICO EM TELEFONIA JUNIOR
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PROJETISTA DE REDES
TELEFÔNICAS
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES PLENO, TÉCNICO EM TELEFONIA PLENO
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES SÊNIOR, TÉCNICO EM TELEFONIA SÊNIOR
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES AMPLO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR, CHEFE DE DEPARTAMENTO DE
PESSOAL, ENCARREGADO DE REDES DE FIBRA OPTICA ENCARREGADO DE CPD,
ENCARREGADO DE TURMA, ENCARREGADO GERAL, MÉDICO DO TRABALHO
ARQUITETO, ENGENHEIRO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

31

34

1.587,54

1.651,78

34

113

1.651,78

7.244,90

37

113

1.715,35

7.244,90

46

65

2.030,82

2.861,11

46

117

2.030,82

7.826,62

66
118
127

117
126
146

2.916,43
7.988,68
9.527,93

7.826,62
9.343,00
13.835,17

46

131

2.030,82

10.305,21

73

146

3.335,26

13.835,17

NIVEL
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

01/05/2019
8.471,62
8.639,08
8.809,88
8.984,08
9.161,74
9.343,00
9.527,93
9.716,53
9.769,30
10.105,05
10.305,21
10.509,29
10.717,52
10.929,89
11.146,48
11.367,43
11.592,80
11.822,70
12.057,14
12.296,36
12.540,27
12.789,06
13.042,92
13.301,80
13.565,83
13.835,17

ANEXO II - TABELA II- SINDIMEST-DF
TABELA II – SINDIMEST – DF
NIVEIS SALARIAIS - TABELA V IGENTE DE 01/05/2019 à 30/04/2020
NIVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01/05/2019
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.047,88
1.065,07
1.076,10
1.104,03
1.124,08
1.144,59
1.190,60
1.211,96
1.232,08
1.255,75
1.278,34
1.301,45
1.324,97
1.348,93
1.373,38
1.398,32
1.423,79
1.449,77
1.476,19
1.503,24
1.530,78
1.558,88

NIVEL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

01/05/2019
1.587,54
1.616,78
1.646,58
1.651,78
1.652,61
1.683,69
1.715,35
1.747,69
1.780,66
1.814,36
1.848,63
1.883,64
1.919,31
1.955,75
1.992,88
2.030,82
2.069,41
2.071,59
2.111,00
2.151,28
2.192,30
2.234,21
2.276,92
2.320,43
2.364,86
2.410,21
2.456,39
2.503,54
2.551,62
2.600,73

NIVEL
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

01/05/2019
2.650,73
2.697,82
2.701,16
2.806,92
2.861,11
2.916,43
2.972,69
3.013,02
3.088,77
3.148,61
3.209,62
3.271,77
3.335,26
3.400,02
3.466,06
3.567,34
3.602,06
3.672,08
3.743,59
3.816,45
3.890,78
3.966,70
4.044,03
4.122,92
4.203,40
4.285,48
4.369,22
4.454,59
4.541,73
4.630,59

NIVEL
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

01/05/2019
4.721,22
4.813,71
4.907,97
5.004,12
5.102,26
5.202,31
5.304,37
5.408,46
5.514,68
5.623,18
5.733,48
5.846,18
5.961,08
6.078,37
6.197,97
6.319,96
6.444,32
6.571,24
6.700,69
6.832,74
6.967,44
7.104,79
7.244,90
7.387,83
7.533,59
7.682,29
7.826,62
7.988,68
8.146,36
8.307,41

ANEXO III - ATA DE ASSEMBLEIA
Anexo (PDF)
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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Secretaria de Patrimônio
Coordenação de Telecomunicações
Serviço de Rede Telefônica

OFÍCIO Nº 007/2020 – SERETE/COOTELE/SPATR
Em 6 de março de 2020

À Secretaria de Administração de Contratações - SADCON

Assunto: Correções no termo de referência após relatório da Advosf.

1

Segue no documento 00100.026934/2020-03 o Termo de Referência (TR) para

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação
de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, corrigido conforme determinações da Advosf exaradas no
documento 00100.024870/2020-06.
2

Como justificativa para o estabelecimento de turnos de seis horas diárias, de

segunda a sexta, para os Técnicos em Telefonia, em desacordo com a CCT referenciada, que
define jornadas semanais de 44h, informamos que, apesar do valor salarial proposto ser o
mesmo do piso do Técnico em Telefonia Júnior, nível 46, da CCT SINTTEL/SINDIMEST
2019/2021, é uma forma tácita de ofertar um salário acima desse piso, pois o valor da hora
trabalhada em uma semana com 30 (trinta) horas será maior que o valor da hora trabalhada
em uma semana de 44 (quarenta e quatro) horas. Esse salário a maior, em que pese a decisão
do TCU no Acórdão 2758/2018 – Plenário, foi robustamente justificado no item 10 do TR,
conforme o que determina o §1° do Art. 2° da Resolução n° 03/2019 do Senado Federal.
3

Além disso, para disponibilizar uma equipe de instalação e reparação da rede

telefônica com maior abrangência ao atendimento dentro do horário de funcionamento
desse Senado Federal, para melhorar a efetividade dos serviços a serem executados com
diminuição do tempo de execução das ordens de serviços, para melhorar a qualidade e
acabamento dos serviços a serem executados, a equipe técnica foi dividida para operar em

Coordenação de Telecomunicações | Secretaria de Patrimônio | Senado Federal | Praça dos Três Poderes
Via N2 | Bloco 13 | Edifício Senador Antônio Farias | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-1110
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C781D078003507B5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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caráter permanente nas dependências do Senado Federal em dois turnos de seis horas, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00, conforme está exposto no item 12 do TR.
4

Ademais, informamos que essa equipe da COOTELE já vem como praxe,

trabalhando em dois turnos de seis horas há mais de dez anos, a qual, além da abrangência
dos horários de funcionamento da Casa, tem conseguido executar seus serviços com muita
rapidez e qualidade. Tais serviços prestados têm revertido, nos últimos anos, por meio de
pesquisa anual realizada pela Diretoria-Geral, como um dos órgãos do Senado Federal com a
melhor avaliação em relação a todos os serviços ofertados por esse Senado.
5

Posto isso, para deliberação nos termos do §1° do Art. 2° da Resolução n°

03/2019 do Senado Federal, lavrada nos seguintes termos:
Art. 2° Os instrumentos convocatórios indicarão o número de postos de trabalho
e os salários de cada atividade, que poderão ser definidos de acordo com os
seguintes critérios:
I – valor fixado mediante justificativa baseada nas especificidades do Senado
Federal;
II – valor médio apurado em pesquisa de custo de mercado referencial;
III – valor do piso fixado em convenção coletiva de trabalho.
§1° A justificativa referida no inciso I deverá considerar a exigência de melhor
qualificação dos empregados da empresa prestadora de serviço, a necessidade
de preservação da cultura organizacional do Senado Federal, a segurança dos
serviços no ambiente parlamentar ou a experiência e a integração dos
prestadores de serviço, entre outros aspectos, os quais serão submetidos à
apreciação do Primeiro-Secretário.
(Grifou-se)
restituímos os autos para deliberação da Alta Administração e continuidade processual.

Respeitosamente,
(Assinado digitalmente)
CHARLES BARBOSA OLIVEIRA
Chefe de Serviço de Rede Telefônica - SERETE
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício nº 171/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Brasília, 09 de março de 2020.

À COPAC/SAFIN,
Assunto: Para informação sobre a disponibilidade orçamentária.
Trata o presente processo da contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Tendo em vista o valor estimado da contratação, da ordem de R$ 1.997.518,32,
conforme valores constantes do documento digital nº 00100.013942/2020-81, encaminha-se
os autos à COPAC para informação sobre a disponibilidade orçamentária.
Vencida essa etapa, os autos devem ser encaminhados à COATC para
prosseguimento.
Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Heloisa Miranda
Chefe do SEEDIT

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3833 | 3303-1906 | alosenado@senado.gov.br
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Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade – SAFIN
Coordenação de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário – COPAC
Informação nº 0137/2020 – COPAC/SAFIN

(10 de março de 2020)

Processo nº 00200.018063/2019-84
Documento de referência: Ofício nº 171/2020 – COATC/SADCON (00100.027241/2020-20)
Destinatário: COATC/SADCON

OBJETO DA LICITAÇÃO
Contratação de empresa para a prestação de serviços de instalação e reparação de
redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante 12 meses
consecutivos.
00100.013942/2020-81
Valor total estimado
R$ 1.997.518,32
CT 2018/0041 – CONTATO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA.
(Término da vigência em: 07/05/2020)

Descrição
Doc. estimativa de preços
Instrumento que ampara
atualmente o objeto

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO POR EXERCÍCIO
Descrição

Forma de execução

Mão de obra - Técnico em telefonia

Mensal

Impacto 2020
08/mai a 31/dez
1.292.838,25

Previsão 2021
01/jan a 07/mai
704.680,07

Registrar que, para fins de verificação de disponibilidade orçamentária, apurou-se o impacto
proporcional da despesa a partir de 08/05/2020, data imediatamente posterior ao último dia da vigência
do CT 2018/0041, que será substituído
SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATAÇÕES DO SENADO FEDERAL (SENiC)
Contratação nº

20200174 Serviços de instalação e reparação de redes telefônicas

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho

01.031.0034.4061.5664 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

Plano Orçamentário

0001 - Administração Legislativa

PTRES

167456

Natureza de despesa

339037

UGR

020020 - Secretaria de Patrimônio

RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Pré-empenho(s)

2020PE000174

No que se refere ao impacto em 2021, em observância ao princípio contábil da competência e ao da
anualidade orçamentária, informamos que a previsão de recursos para atender à despesa constará da
respectiva proposta orçamentária do Senado Federal.
Ana Teresa Melo Pereira
Assistente Técnico
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__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
10/03/20 15:24 M17162J4
USUARIO : ANA
DATA EMISSAO
: 10Mar20
NUMERO : 2020PE000174
DATA LIMITE
: 30Dez20
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
CONTRATO NOVO. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE INSTALAçãO E REPARAçãO DE REDES TELEFô
NICAS NO CONJUNTO ARQUITETôNICO DO SENADO . PERíODO: 8/5/19 A 31/12/20. ITEM P C:
20200174. [00200.018063/2019-84]
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401081 1 167456 0100000000 339037 020020
1.292.838,25

LANCADO POR : 22271694191 - ANA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 020001

10Mar20

15:24
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
EDITAL
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
(Contratação com utilização de DGBM – Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de Contratações do
Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13, de 2018, e do Ato da Diretoria-Geral
nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.018063/2019-84, a abertura de
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o
período de 12 (doze) meses consecutivos.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de
Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA:
HORÁRIO DE BRASÍLIA:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá inicio
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com as
quantidades, periodicidade, especificações, obrigações e demais condições deste edital e seus
anexos.
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1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e/ou CATMAT e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de Gestão
do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta
utilização.
2.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no
ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar
com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4. estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5. encontrem-se em processo de dissolução empresarial;

2.3.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
2.3.7. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3.8. cooperativa de mão de obra, conforme art. 5º da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de 2012.
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2.4. A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará
consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2. 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;
2.4.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.5. Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do
sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e,
eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no
certame.
CAPÍTULO III – DA VISTORIA
3.1. É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio agendamento
junto à Coordenação de Telecomunicações do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com
antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações, inclusive na galeria técnica.
3.1.1. A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos horários de 8:30 a 12:00 e 14:00
a 17:00, pelo telefone (61) 3303-5210.
3.1.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3. A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1. A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de trabalho,
contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da
empresa (no caso de sócio ou gerente).
3.1.3.2. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será executada
a vistoria.
3.2. Realizada a vistoria, a licitante deverá emitir Declaração de Vistoria, nos termos do Anexo 10
do Edital.
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3.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, nos termos do Anexo 10 do Edital, assumindo todo e qualquer risco por
sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do
presente edital.
3.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO EM
GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO - DGBM

4.1. Esta contratação adotará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, 1/3
constitucional de férias, 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários, da multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias devidas aos
trabalhadores da Contratada nos termos do Ato da Diretoria-Geral nº 11, de 2017 (Anexo 17).
4.1.1. As verbas mencionadas no item 4.1 serão deduzidas do valor mensal a ser pago pelo
SENADO, mensalmente, à Contratada.
4.1.2. A última fatura apresentada pela Contratada relativa ao contrato a ser firmado será
paga após a comprovação da quitação das verbas mencionadas no item 4.1.
4.1.3. Os depósitos de que trata o item 4.1 serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, os
quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
4.1.4. As quantias que serão retidas para o atendimento deste Capítulo serão obtidas pela
aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da Contratada.
4.1.4.1. Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados à
Contratada após a comprovação dos respectivos pagamentos.
4.1.4.2. percentual a ser retido relativamente a rubrica “Multa sobre FGTS e
Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” da planilha de custos
e formação de preços da proposta da Contratada será fixo e corresponderá a 4,78%
(quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento) 3,82% (três inteiros e oitenta e
dois centésimos por cento) da remuneração do empregado.
4.1.5. A retenção prevista no item 4.1, bem como a sua liberação à contratada, dar-se-á de
acordo com o previsto no Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 – Anexo 17.
4.2. A assinatura do contrato será realizada antes dos seguintes atos:
4.2.1. Solicitação do Senado Federal à Instituição Financeira, mediante oficio, de
implementação de DGBM;
4.2.2. A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM perante
a Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado Federal
para:
4.2.2.1. ter acesso aos saldos e aos extratos;
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4.2.2.2. efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de
penalidades administrativas.
CAPÍTULO V – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. A licitante deverá cadastrar 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 de propostas.
5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço total anual de
cada item para 12 (doze) meses, observadas as especificações constantes dos anexos deste edital,
expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto do
contrato, em especial observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e o Acordo
Coletivo de Trabalho ou a Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do
licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1.
5.3. O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta.
5.4. No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do sistema
a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo XIII deste
edital.
5.4.1. A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF, observando-se, nesse caso, o disposto no
item 12.3 do edital.
5.4.2. Os documentos que compõem a habilitação e os eventuais anexos da proposta
cadastrada da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação
do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.
5.5. 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.
5.6. Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.
5.7. A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte e
queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
5.8. A licitante que seja beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011 deverá observar os valores máximos aceitáveis para esta licitação,
para empresas com desoneração, constantes do Termo de Referência – Anexo 1 e Anexo 8.
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5.9. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, a licitante
que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional não poderá se utilizar dos benefícios do regime tributário diferenciado em sua proposta
de preços e, caso venha a ser contratada, estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições
sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência de sua exclusão obrigatória a contar do
mês seguinte ao da contratação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, excetuadas as
situações previstas pelos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º-H, da referida lei.
5.10. 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, sem prejuízo de outras previstas em lei.
5.11. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.
5.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
5.13. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus
anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. 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.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.2.1. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a
licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria, devendo
o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os motivos
da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
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CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro somente
poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1. as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2. os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
7.1.3. as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma flagrante, a
identificação da licitante.
7.2. Somente as licitantes com propostas apresentadas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do
valor consignados no registro de cada lance.
8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
8.3. 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.
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro.
8.4.1. Para o fim de desempate das propostas serão aplicados, sucessivamente, os critérios
previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e no §2º do art. 3º da Lei nº
8.666/1993 e, persistindo o empate, o sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva
e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.6. Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.6.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequível por parte do Pregoeiro não desonera
a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.
8.7. Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de disputa
“aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019.
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CAPÍTULO IX - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
9.1. Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de lances,
serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por alguma(s)
dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta,
proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.1.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a
seu favor o objeto desta licitação;
9.1.1.2. não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite
fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
9.1.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.2. A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta ao
Portal
da
Transparência
do
Governo
Federal,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar
o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
10.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global anual.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
8

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029565/2020-01

CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 7 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1. A proposta de preços deverá, ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos:
12.1.1.1. Em relação aos Itens 1 a 3: Planilha de composição de custos e formação de
preços, conforme modelo constante do Anexo 9, com especificação da categoria
profissional, carga horária diária, preço mensal unitário por categoria, preço total
mensal por categoria, preço global mensal e global total da proposta para os 12 (doze)
meses de execução contratual;
12.1.1.1.1. A composição dos custos da proposta será realizada a partir do
Acordo Coletivo de Trabalho ou da Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a)
sob a responsabilidade do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1, devendo ser
observado, como valor mínimo, os salários-base informados no Anexo 6;
12.1.1.1.1.1. É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT
tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em
caso de vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante (art. 581,
§1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto
da licitação.
12.1.1.1.1.2. Deverá ser considerado o auxílio-alimentação no valor de
R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos), por dia útil de trabalho, fixado
por decisão na 14ª Reunião de 2011 da Comissão Diretora, realizada de
20/12/2011, ou valor estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho ou na
Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do
licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1, caso este seja superior àquele.
12.1.1.1.1.3. Deverá ser apresentado memorial de cálculo para os itens da
planilha de formação de custos por categoria, conforme Anexo 9,
especialmente os variáveis, cujo cálculo dependa de dados estatísticos e que
não sejam decorrentes de obrigação legal. Tal memorial será avaliado pelo
Pregoeiro, com o suporte técnico da Equipe de Apoio com formação
profissional na área contábil, havendo a possibilidade de diligências e
complementação de informações, caso se entenda necessário.
12.1.1.1.1.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência
não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) ou Escrituração Fiscal
Digital (EFD), comprovando que as alíquotas dos referidos tributos
constantes da planilha de custos correspondem à média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos
previstos no art. 3º das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003, com base nos
9
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quatro últimos demonstrativos ou, quando estes forem em número inferior
a quatro, nos demonstrativos apresentados após o enquadramento da
empresa no regime de tributação lucro real.
12.1.1.2. Declaração expressa de que estará apta a iniciar a execução dos serviços no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato.
12.1.1.3. Declaração de que tomou conhecimento da retenção mensal das provisões
por meio de DGBM a ser realizada pelo Senado Federal, na forma do Capítulo IV e do
Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 (Anexo 17).
12.1.1.4. Instrumento de outorga de poderes ao representante legal da empresa que
assinará o contrato.
12.1.1.5. Declaração de que concorda com as condições do edital para aceitação da
garantia contratual, nos termos do Anexo 20.
12.1.2. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta
pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail licita@senado.leg.br,
devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o horário do recebimento e
disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.1.3. O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar da
convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
12.1.4. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6. Todos os valores constantes da proposta de preços e planilhas anexas deverão ser
expressos em algarismo arábico e na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
do contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e convenção coletiva
de trabalho adotada;
12.1.7. Caso venha a ser contratada, a licitante não poderá alegar falta ou omissão de itens
nas referidas planilhas, e, às suas expensas, deverá executar todos os serviços e fornecer todos
os materiais que se mostrarem posteriormente necessários ao pleno atendimento do objeto
contratado, sem que isso implique em custo adicional ao Senado Federal.
12.2. Caso haja erros ou inconsistências no preenchimento da Planilha e esta puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente
para arcar com todos os custos da contratação, será oportunizado à licitante realizar os ajustes
necessários, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação formal do Pregoeiro.
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12.2.1. Diante da complexidade das planilhas e ocorrência de novos erros decorrentes dos
ajustes realizados a partir do item 12.2 e os inúmeros incidentes de ordem legal, trabalhista,
tributário, previdenciário e contábil que emergem das planilhas, poderá o Pregoeiro
oportunizar à licitante melhor colocada a realização de novos ajustes.
12.3. A proposta será desclassificada quando:
12.3.1. as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com
as exigências estabelecidas no edital;
12.3.2. contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade
de remuneração.
12.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as
especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser
superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1).
12.4.1. Os valores unitários não poderão ser superiores aos constantes nos Anexos 7 e 8.
12.4.2. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza formal
e a complementação de informações.
12.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.4.4. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de
Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
13.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos
Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar a fim de
suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o
disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.
13.2. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do
certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme
natureza da pessoa jurídica.
13.3. Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no item
5.4 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a documentação
comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
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13.3.1. CAPACIDADE TÉCNICA:
13.3.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes de
telefonia, com número de postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
13.3.1.1.1. Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, de 15
(quinze) postos de trabalho;

13.3.1.1.2. Para a comprovação do lapso temporal mencionado no subitem
13.3.1.1 (12 meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as
contratações correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes;
13.3.1.1.3. Para a comprovação do quantitativo mencionado no subitem
13.3.1.1.1, será admitido o somatório de atestados;
13.3.1.1.4. A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
13.3.1.2. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do
registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução
dos serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional(is),
que tenha(m) vínculo coma empresa licitante, de nível superior, com formação em
Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas nos artigos 8º
e 9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II da Resolução do
CONFEA nº 1.010/2005;
13.3.1.2.1. A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em
que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
13.3.1.3. Termo de Vistoria ou Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme
previsto nos subitens 3.2 e 3.3 deste edital.
13.3.1.4. Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
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13.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
13.3.2.1. balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei ou de regulamentação da Receita
Federal do Brasil em caso de escrituração contábil digital, extraídos do Livro Diário,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, mediante os seguintes critérios:
13.3.2.1.1. LG - Liquidez Geral, LC - Liquidez Corrente e SG - Solvência Geral
superiores a 1 (um), sendo os índices obtidos a partir das seguintes fórmulas:
𝐿𝐺 =

𝐴𝐶 + 𝑅𝐿𝑃
𝑃𝐶 + 𝐸𝐿𝑃

𝐿𝐶 =

𝑆𝐺 =

𝐴𝐶
𝑃𝐶

𝐴𝑇
𝑃𝐶 + 𝐸𝐿𝑃
Onde

AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
13.3.2.1.2. Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor global anual estimado para a
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
do último exercício social.
13.3.2.2. Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor global anual
estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita através do balanço
exigido no subitem 13.3.2.1, admitindo-se a sua atualização até o mês que anteceder a
abertura desta licitação, por meio de índices oficiais, quando encerrado há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta.
13.3.2.3. declaração, conforme modelo constante do Anexo 12, que contenha Relação
De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total
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dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem
por cento) do patrimônio líquido, podendo este ser atualizado na forma do subitem
13.3.2.2;
13.3.2.3.1. com o objetivo de demonstrar a veracidade das informações prestadas
na subcondição anterior, a licitante classificado, provisoriamente, em primeiro
lugar, deverá apresentar a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)
referente ao último exercício social.
13.3.2.3.2. caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados
na declaração de que trata o subitem 13.3.2.3, de 10% (para mais ou para menos)
em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do
Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos, a
serem apreciados pela Equipe de Apoio com formação na área contábil.
13.3.2.4. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio
da pessoa física; e
13.3.2.5. A documentação constante no SICAF poderá ser considerada para fins de
comprovação da documentação exigida no subitem 13.3.2.1 (balanço patrimonial) e
13.3.2.3.1 (Demonstração de Resultado do Exercício – DRE).
13.3.3. OUTROS DOCUMENTOS:
13.3.3.1. A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
13.3.3.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
13.3.3.1.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993; e
13.3.3.1.3. Declaração de Proposta Independente (DPI).
13.4. Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio,
através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
13.4.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o horário
do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
13.4.2. O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
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depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
13.4.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4. Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.
13.4.5. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item
anterior.
13.4.6. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal, situada
na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.
13.4.7. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
13.5. Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente
alteração contratual ou transferência de acervo técnico.
13.5.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal
e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são
emitidos somente em nome da matriz.
13.5.2. Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-financeira poderão ser
apresentados em nome da matriz ou da filial.
13.6. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
13.7. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos benefícios
da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
13.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art.
43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;
13.7.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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13.8. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura da
presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.8.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
13.9. Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover diligências
para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de
fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou da configuração das
hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.9.1. Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a confusão
societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas jurídicas
envolvidas, em especial as seguintes características:
13.9.1.1. identidade dos sócios;
13.9.1.2. atuação no mesmo ramo de atividades;
13.9.1.3. data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da sanção
de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
13.9.1.4. compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou de
recursos humanos.
13.9.1.5. identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;
13.9.1.6. identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
13.9.2. Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção de
suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada a uma
outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados, suspenderá o
certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla defesa, em campo
próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos os
esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática de comportamento
ilícito.
13.9.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão temporária
e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim de declaração de
inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
13.9.3.1. inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;
13.9.3.2. relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a
eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento inidôneo.
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CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1. Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável ou, ainda,
se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
14.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias
fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item anterior,
implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
15.1.2. Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção de
recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3. O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitando-se
a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1. A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de recurso
será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
15.1.3.2. Não será admitida intenção de recurso quando:
15.1.3.2.1. constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
15.1.3.2.2. fundada em mera insatisfação da licitante;
15.1.3.2.3. ostentar caráter meramente protelatório.
15.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
15.1.4.1. Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às razões
recursais no prazo indicado.
15.2. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido,
será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
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15.2.1. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.
15.3. Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão objeto do
recurso.
15.3.1. Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à autoridade
superior para julgamento do recurso.
15.4. Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao
Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e XXI,
da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Diretor-Geral do Senado Federal.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço global anual à vencedora do
certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação digital
ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item
17.1.
17.1.2. O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá devolvêlo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3. Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica o
Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar o
respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se
a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
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CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
18.1. A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1, ficará
sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento
desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.
18.2. As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem 17.1.3,
e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções referidas
no item 18.1.
18.3. Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada
no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará sujeita ao pagamento de
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se contratada, ou sobre o valor total
de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais cominações legais.
18.4. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei.
18.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br.
19.2. Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação.
19.2.1. A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a Administração
respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
19.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos
solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
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CAPÍTULO XX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e
irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
20.2. Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo 1 – Termo de Referência;
Anexo 2 – Descrição dos Serviços;
Anexo 3 – Qualificação dos Profissionais;
Anexo 4 – Equipamentos necessários e Uniformes;
Anexo 5 – Infraestrutura de Rede Atual do Senado Federal e Quantidade de Serviço Executado
no Último Contrato;
Anexo 6 – Descrição da Categoria, Quantidade, Jornada de Trabalho e Salário Base;
Anexo 7 – Planilha de Composição de Custos com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 8 – Planilha de Composição de Custos para Empresas Beneficiadas pela Desoneração
Tributária Prevista na Lei nº 13.161/2015 com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 9 – Planilha de preços de 1 (um) profissional nos termos da Instrução Normativa nº
06/2013 do MPOG/SLTI;
Anexo 10 – Modelo de Declaração de Vistoria ou de Dispensa de Vistoria;
Anexo 11 – Minuta de Contrato;
Anexo 12 – Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração
Pública;
Anexo 13 – Modelo de Apresentação de Proposta;
Anexo 14 – Modelo de Autorização;
Anexo 15 – Acordo entre o MPU e AGU;
Anexo 16 – Check List relativo às planilhas de formação de custos constantes do Anexo 9.
Anexo 17 – Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017;
Anexo 18 – Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o SENADO e o Banco do Brasil,
para operacionalização do DGBM;
Anexo 19 – Modelo de Autorização Para Utilização do Sistema de Depósito em Garantia
Bloqueados para Movimentação – DGBM;
Anexo 20 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
Anexo 21 – Ato do 1º Secretário nº 8/2018.
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20.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1. A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação de
informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária para
apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial
atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação e habilitação.
20.5. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6. As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/1993 estão
previstas nos anexos deste edital.
20.7. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
21.1. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não possa
ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de Brasília, Seção
Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, ___ de _____ de 20__.
NOME DO PREGOEIRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2, 3, 4 e 6 do Edital.
DO OBJETO
19739
CATSER
Item 1 – 20 profissionais
QUANTIDADE Item 2 – 6 profissionais
Item 3 – 4 profissionais
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal visa manter em operação toda infraestrutura e telefones em
JUSTIFICATIVA caráter permanente em suas dependências. Sem a mesma, não há como
manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como, nos
casos de defeitos e suas incidências, não há como repará-los em um prazo
razoável para não impactar nos trabalhos legislativos.
ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global Anual

Item

1

PREÇO
ESTIMADO

2
3

Categoria

Técnico em
telefonia I
Técnico em
telefonia II
Técnico em
telefonia III

Valor
Unitário
por
profissional
(R$)

Valor Total
Mensal/todos
os
profissionais
(R$)

Valor Total
Anual/todos
os
profissionais
(R$)

20

5.390,85

107.816,99

1.293.803,88

6

5.390,85

32.345,10

388.141,20

4

6.574,44

26.297,77

315.573,24

Quant.
de
profissionais

Total estimado global

1.997.518,32

Obs: Para as licitantes que sejam beneficiadas pela desoneração tributária
prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, o valor
máximo aceitável para esta licitação é de R$ 1.886.965,20, conforme
Anexo 8.
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VIGÊNCIA DO
CONTRATO

De 12 (doze) meses consecutivos, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses.
Conforme Cláusulas Sexta e Sétima da minuta de contrato (Anexo 11).

FORMA DE
PAGAMENTO

Observação: A contratação será feita com retenção de provisões trabalhistas
e/ou previdenciárias, nos termos do Capítulo IV e do Anexo 17 do edital.
CLASSIFICAÇÃO Programa de Trabalho: 01.031.0034.4061.5664
ORÇAMENTÁRIA Natureza da Despesa: 339037
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.
SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 11)
Brasília, ___ de ______de 20__.
NOME DO PREGOEIRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS TÉCNICOS EM
TELEFONIA
As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de instalação e
reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa Legislativa, bem como
acompanhamento de obras voltadas às instalações telefônicas nos seus diversos órgãos e
gabinetes, de auxílio e de execução de novas instalações de cabeamento, de linhas
telefônicas e de ramais, pequenos reparos em aparelhos analógicos, aparelhos digitais,
aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão de caixas e distribuidores telefônicos,
operacionalização do Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas),
liberação e/ou controle de estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em
telefonia utilizados nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do
gerenciamento de atestos das chamadas e de contas telefônicas.
Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções ou nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como
trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos fac símiles,
telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;
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-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem executadas
por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer outra verificação
necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo Senado
Federal.

Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas internos da
COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los, atualizá-los
e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e dos
telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas disponível no
setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística de
documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o sistema de
gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens de Serviço
referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor, bem como
de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado pelo
chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções e nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como trocar
os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac símiles,
telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;
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-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE, CTPAPL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao reparo das
linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo Senado
Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto Arquitetônico
Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de proteção de linhas,
jumpers internos, cabos externos e seus pontos de aterramento em todo o complexo
predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch cords de
telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento de cabos, excesso
de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de ruído e interferências nas
comunicações nas tubulações existentes e dentro da galeria técnica;

-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das ordens de
serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços que surgirão
por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de substituições de
trabalhadores;
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 3
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes qualificações profissionais:
Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica



Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico em
telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em eletrotécnica,
ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional



Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo serem
estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por instituição
de ensino conceituada.

Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica



Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico em
telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em eletrotécnica,
ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional



Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo serem
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estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por instituição
de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e Internet.

Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica




Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico em
telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em eletrotécnica,
ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional





Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo serem
estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por instituição
de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica
ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de ensino conceituada,
onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do curso técnico em
telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais e as
escolas técnicas, públicas ou privadas.

29

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029565/2020-01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 4
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, CUSTOS E DEPRECIAÇÃO E
UNIFORMES
Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore, Tramontina,
Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);
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-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;

-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch, Makita,
Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque, (referência:
Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias
recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três) Técnicos
em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma para um Técnico
em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se responsabilizarão
pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as
mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou do
colaborador ao preposto da empresa. A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não
eximirá o Técnico em Telefonia em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede Telefônica
– SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua substituição dar-seá com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação
do fiscal ou gestor ao preposto da empresa. A substituição pelo mau uso ou extravio não
eximirá o Técnico em Telefonia, que a usou ou a perdeu, em ressarci-la.
Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução do objeto
dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99
Pincel de 3/4";
23 un
R$ 2,70
Estilete grande
23 un
R$ 9,59
Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
23 un
R$ 12,46

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
R$ 62,10
R$ 220,57
R$ 286,58
32

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029565/2020-01

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

23 un
1 un

R$ 38,36
R$ 391,99

R$ 882,28
R$ 391,99

3 un

R$ 699,00

R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un

R$ 49,76

R$ 49,76

2 un

R$ 55,17

R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF nºs.
162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco) anos, com
excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente, multímetro e ferro de
solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor detalhamento, seguem vida útil e taxa
anual de depreciação para cada ferramenta na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
Vida útil (anos)
NCM

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

8.517

5

20%

25

Furadeira profissional com mais de 700w

8207.30

5

20%

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades diárias, esses
funcionários são frequentemente requisitados a realizarem atendimentos personalizados a
Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes serão compostos das seguintes peças:
MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
34

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029565/2020-01

c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos aos
colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa apresentação dos
mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer desconto financeiro aos
funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade anual ou, por causa de sua má
qualidade ou deterioração em serviço, quando reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto
da empresa.
Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor ou fiscal
para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado qualquer desconto
financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas quando os mesmos estiverem
deteriorados, por meio de comunicação do gestor ou do fiscal ao preposto da empresa.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 5
INFRAESTRUTURA DE REDE ATUAL DO SENADO FEDERAL
E QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO NO ÚLTIMO CONTRATO
1. Infraestrutura

A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da COOTELE,
em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de Tarifação – SETARIF
e ao Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações – SEALMAT, compõe-se
de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede interna
chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE), distribuídos por
todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o DG
principal às Concessionárias de Telecomunicações;
- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas Residências
Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos C/G com
o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o PABX das
Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal – QI 12 do
Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
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- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do Colorado,
Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago Sul, Anexo II –
subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco 2 (Interlegis), Bloco 10
(Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco 19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade variando
de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da COOTELE
com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas telefônicas, caixas
telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das ligações que
entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para efeitos de averiguações
das contas telefônicas em nível local ou de longa distância.
O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois)
aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo distribuídos em:
470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e noventa e dois) telefones
analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones digitais.
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2. Quantidade de serviço executada no último contrato
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos
2018
Quantidade OS
2019
Quantidade OS
janeiro
579
janeiro
721
fevereiro
818
fevereiro
1204
março
638
março
931
abril
530
abril
808
maio
609
maio
764
junho
587
junho
813
julho
363
julho
662
agosto
1127
agosto
614
setembro
585
setembro
631
outubro
710
outubro
573
novembro
487
Total OS
15020
dezembro
266
Média
683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal acima, pois,
em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores, reformas de gabinetes,
aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros, a equipe não daria conta do
excesso de serviços, prejudicando a qualidade e eficiência e não atenderia ao ANS – acordo
de nível de serviço estipulado para execução das ordens de serviços. Deste modo, na tabela
11 que segue, apresentam-se os meses com atividades atípicas ocorridas durante os dois
últimos anos.
Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
agosto
1127
Votação do orçamento de 2019
fevereiro
1204
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
março
931
Reformas e trocas de gabinetes de Senadores
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho de
reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada por, pelo
menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de técnico executará 3
ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho será de 6 (seis) horas diárias.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento) das ordens de
serviços executadas na Tabela 10.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 6
DESCRIÇÃO DA CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E
SALÁRIO BASE
ITEM

TOTAL DE
FUNCIONÁRIOS

CATEGORIA

JORNADA DE
TRABALHO

SALÁRIO BASE

01

20

Técnico em Telefonia I

30 horas semanais

R$ 2.030,82

02

6

Técnico em Telefonia II

30 horas semanais

R$ 2.030,82

03

4

Técnico em Telefonia III

30 horas semanais

R$ 2.030,82

- Os valores salariais das categorias deverão estar compatíveis com Acordo Coletivo de Trabalho
ou Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do licitante, devendo ser
observado, como valor mínimo, os salários-base informados na tabela acima (Acórdão TCU nº
189/2011 – Plenário).
- É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista seu enquadramento
sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação sindical plúrima do empregador
terceirizante (art. 581, §1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto da licitação.
- A licitante se responsabiliza pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT incidente sobre o contrato em decorrência de decisão
judicial ou fato que afete o enquadramento sindical da CONTRATADA ou a sua vinculação a
instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão de classe de
sua categoria.
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Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos em
turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Turno

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 7
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COM PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Custo Unitário

Custo Mensal

Técnico em Telefonia I

20

5.390,85

107.816,99

Técnico em Telefonia II

6

5.390,85

32.345,10

Técnico em Telefonia III

4

6.574,44

26.297,77

TOTAL MENSAL

166.459,86

TOTAL ANUAL (12 meses)

1.997.518,32

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), incidente
sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 8
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA EMPRESAS BENEFICIADAS
PELA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 13.161/2015, QUE
ALTEROU A LEI Nº 12.546/2011
COM PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Custo Unitário

Custo Mensal

Técnico em Telefonia I

20

5.098,65

101.973,03

Técnico em Telefonia II

6

5.098,65

30.591,91

Técnico em Telefonia III

4

6.170,54

24.682,16

TOTAL MENSAL

157.247,10

TOTAL ANUAL (12 meses)

1.886.965,20

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), incidente
sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20___
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 9
PLANILHA DE PREÇOS DE 1 (Um) PROFISSIONAL NOS TERMOS DA IN Nº 5/2017, DO MPOG/SLTI
Empresa
CNPJ
CCT ou ACT
Data Proposta
Empresa beneficiada com a desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011 ? ( )Não
fundamentação legal (norma, artigo e inciso).

( )Sim. Indicar

LUCRO REAL / PRESUMIDO
CATEGORIA

Este modelo de planilha de custos é exemplificativo.
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

Percentuais

VALOR PROPOSTA

Salário Base
Adicional Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Hora noturna adicional
Adicional de HE
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-

Intervalo interjornada
Outros
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Auxilio Transporte {(x...(dias) -6% s/ salário} (Decreto nº 37.940/2016 - GDF)
Auxilio Alimentação ( por dia útil de trabalho)
Assistência Médica (Convenção Coletiva)
Seguro de vida ou invalidez
Auxílio funeral (convenção coletiva cláusula)

-

TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos

-

Uniforme (EPI)
Materiais (de consumo)
Equipamentos
Outros
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS
INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)

Percentuais

VALORES
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Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
(Variável de 1% a 3%)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)

-

TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO

Percentuais
13º Salário
Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :

4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade

Percentuais

VALORES
VALORES
-

TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado

Percentuais

VALORES
-

Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado

3,82%
TOTAL :

4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias
Adicional de Férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)

Percentuais

VALORES
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Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)
Outros

TOTAL :

-

TOTAL :

-

Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
A
B
C
C.1
C.2
C.3

Percentuais
CUSTOS INDIRETOS (Taxa de Administração)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011e IN RFB 1436/2013

VALORES

-

C.4
(Somente para empresa beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011)
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Subtotal

-

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 + LUCRO)

-

(categoria
profissional)

Quantidade
TOTAL UNITÁRIO

1

TOTAL GERAL

1

VALORES

Observações:
1) Especificar a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho vigente tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de
“vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante”, norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no
objeto da licitação.
2) Apresentar memorial de cálculo dos itens variáveis da planilha (módulos I a IV)
3) O item Reserva Técnica não será aceito sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item, conforme disposto no Acórdão 593/2010 do
TCU - Plenário. Serão observados os limites estabelecidos pelo Acórdão 1753/2008 do TCU - Plenário.
Módulo 1:
Apresentar memorial de cálculo dos itens da "Composição da Remuneração"
Módulo 2 :
De acordo com a CCT vinculada à proposta, no Módulo II, poderá haver variação na quantidade de itens contemplados. Não será aceita a inclusão do item "Treinamento/Reciclagem
de Pessoal" (Acórdão 592/2010 - TCU - Plenário) nem do item "Supervisão e Fiscalização" (Acórdão 593/2010 - TCU - Plenário).
O Senado Federal não considerará os itens ‘Assistência Médica’, ‘Seguro de Vida’, ‘Auxílio Funeral’ ou quaisquer outros itens cuja
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obrigação de arcar com seus custos possua condicionantes que limitem as obrigações da empresa, e/ou que apliquem a obrigação somente aos profissionais da empresa que prestem
serviços terceirizados vinculados a um tomador de serviço.
Módulo 3 :
Apresentar memorial de cálculo dos itens especificados.
Módulo 4 :
Caso a empresa seja beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, a fim de majorar os percentuais anteriores e
facultar o retorno à opção pela oneração da folha de pagamento, deverá preencher este módulo prevendo esta condição.
O RAT (antigo SAT) contido Módulo IV poderá variar de 1,00% a 3,00% (com incidência do FAP, se for o caso), de acordo com o risco associado ao CNAE - Classificação Nacional
de Atividades Econômicas Preponderante da empresa atribuído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999). O percentual fixado na planilha apresentada está
sujeito a análise de adequação no momento da apresentação das propostas, na abertura do pregão.
Caso haja incidência do FAP, deve ser apresentada documentação hábil que comprove o fator incidente sobre o RAT considerado. Salienta-se, ainda, que não será possível a revisão
contratual futura em decorrência de modificações neste tributo (seja por alteração no enquadramento ou alteração no FAP). Assim, se houver o conhecimento de situações que ensejarão
alterações no futuro, estes fatores deverão ser considerados, bem como deve ser apresentada uma justificativa detalhada, que será avaliada no momento da validação das propostas.
Os percentuais referentes aos itens “Aviso Prévio Trabalhado” e Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado” serão devidos apenas no primeiro ano de vigência do contrato.
Havendo a prorrogação contratual, estes itens serão suprimidos da planilha de custos do contrato, em atendimento ao exposto nos Pareceres nº 003/2015 e 001/2016, da Secretaria de
Controle Interno do SF, em consonância com o Acórdão nº 3006/2010 – Plenário/TCU.
Os valores percentuais do “Aviso Prévio Trabalhado” e do “Aviso Prévio Indenizado” deverão ser complementares em até 100% da mão de obra contratada.
Após o primeiro ano do contrato será excluído o item “Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado”.
A exclusão do “Aviso Prévio Trabalhado” e da respectiva incidência da planilha não enseja a exclusão do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios
Indenizado e Trabalhado”
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O valor percentual do item “Multa sobre FGTS e Contribuição Social dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” será fixo e corresponderá a 4,78% (quatro inteiros e setenta e oito
centésimos por cento) 3,82% (três inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) da remuneração do empregado.

Módulo 5 :
Não será possível a especificação dos percentuais de IRPJ e CSLL (módulo V), de acordo com a orientação do subitem 9.5.11 do Acórdão 1.595/2006 do TCU.
As alíquotas do Cofins e do PIS são 7,6% e 1,65%, respectivamente, no regime tributário Lucro Real. As alíquotas do Cofins e do PIS são 3,0% e 0,65%, respectivamente, no Lucro
Presumido.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20___
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 10
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE DISPENSA DE VISTORIA
(a depender do caso)
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da Licitação],
que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão], portador(a) do CPF
nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da Empresa Licitante], estabelecida
no(a) [Endereço constante dos documentos de constituição da empresa], para os fins da presente
declaração, vistoriei todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em
consideração, OU não considero necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do
Edital da licitação são suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena
execução do objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)

OBS: A licitante deverá adequar o texto à declaração pretendida.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/20__

(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 11
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a
empresa __________________ para a prestação de
serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________, com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___)
___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela
__/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, documento digital nº
________ do Processo n.º 00200.018063/2019-84, incorporando o edital e a proposta apresentada
pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este instrumento, e sujeitando-se as partes
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de instalação e reparação de
redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato
e do edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I – manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e qualificações que
ensejaram sua contratação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas;
II – apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;
III – efetuar o pagamento de seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e sociais, bem
assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato;
IV – designar formalmente preposto em Brasília, para representá-la perante a Administração
durante todo o período de vigência do contrato, não podendo este ser um dos empregados por
meio deste contrato;
V – manter seus empregados e prepostos uniformizados, fornecendo-lhes uniformes e calçados,
em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, de acordo com a respectiva categoria
profissional, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo 4, devendo haver
substituição com periodicidade anual, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
VI – fornecer ao gestor do contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos do início da
execução do contrato:
a) relação nominal dos profissionais, impressa e em mídia digital, com as respectivas
categorias, endereços e telefones residenciais e celular, horário de trabalho, local de
lotação, e comunicar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer durante a execução
dos serviços; e
b) documentos necessários à expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um
dos empregados prestadores de serviços no Senado Federal;
VII – comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos
serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os dados e as circunstâncias julgados
necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos.
VIII – substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao
substituído, nos seguintes casos:
a) falta justificada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem prévia
autorização, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a contar da comunicação da ausência, com
trabalhador com a mesma qualificação técnica, ficando sujeita à glosa de um dia de
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trabalho do funcionário (1/30 do valor mensal do funcionário) que se encontra na planilha
de composição de custo, no caso de não substituição, e a glosa no pagamento, em caso de
atraso na substituição, conforme Cláusula Quinta – Do Instrumento de Medição de
Resultado;
b) licenças;
c) solicitação do gestor do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;
d) automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências;
e) quando não possuir a qualificação mínima exigida; e
f) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou
inconvenientes ao SENADO, devidamente justificado.
IX – efetuar o pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze
centavos) por dia trabalhado, conforme fixado por decisão da Comissão Diretora na 14ª Reunião
de 2011, de 20/12/2011, ou o valor estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho vinculada
à proposta da CONTRATADA, caso seja superior àquele, antecipadamente ao mês de referência,
no prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho
aplicável;
X – fornecer transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para atender os dias de
trabalho, antecipadamente ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto em disposição
específica da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável;
XI – efetuar o pagamento do salário dos profissionais alocados até o 5º dia útil do mês subsequente
à realização dos serviços;
XII – efetuar, se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os meios de utilização do “BANCO DE HORAS”, de acordo com o que tiver
previsto no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho vinculada à proposta da CONTRATADA
e em conformidade com o art. 59 do Decreto-Lei nº 5.452/43;
XIII – registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos
postos de trabalho por meio de sistema biométrico de registro de jornada ou sistema eletrônico
similar, na forma disposta no § 2º do artigo 74 da CLT, permitindo à fiscalização do SENADO o
acesso aos respectivos dados.
a) Os empregados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item
anterior, no mínimo, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, e, se for o
caso, os intervalos intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o
cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.
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b) A instalação do sistema de controle de frequência não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na
prestação dos serviços.
c) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto, em até 30
(trinta) dias corridos após o início da execução do contrato, em local a ser acordado com o
gestor do contrato.
XIV – selecionar, treinar e reciclar os profissionais que irão prestar o serviço objeto deste
contrato;
XV – alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados,
com a utilização do ferramental adequado, de acordo com as especificações técnicas (Anexos 3 e
4 do edital);
XVI – observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho,
inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida;
XVII – manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o profissional com conduta insatisfatória
e/ou inconveniente, quando devidamente justificado;
XVIII – manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás, com fotografia
recente, expedidos pela Polícia do SENADO;
XIX – responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
XX – fornecer ao gestor do contrato todas as informações por este solicitadas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis;
XXI – apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela CONTRATADA; e
c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços.
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XXII – entregar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços,
quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
XXIII – entregar, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;
b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o SENADO;
c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado; e
e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
XXIV – entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato,
após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de
sua extinção ou rescisão:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 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.
XXV – apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os
documentos elencados no inciso XXI;
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XXVI – entregar o modelo de autorização constante no Anexo 15 do edital assinado, por ocasião
da assinatura do contrato;
XXVII – providenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e movimentação do
DGBM, em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação do SENADO;
XXVIII – viabilizar , no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
os meios necessários para:
a) o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal do Brasil, com
o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias e para o FGTS foram
recolhidas;
b) a obtenção do Cartão Cidadão pelos empregados junto à Caixa Econômica Federal;
c) a obtenção de extratos individuais de recolhimentos sempre que solicitado pela
fiscalização.
XXIX – fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de locomoção nos
quantitativos que se fizerem necessários à execução dos serviços;
XXX – fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte adequado no
deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução dos serviços do
objeto desse contrato, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
XXXI – manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos imediatamente, sendo que
os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na
rede elétrica;
XXXII – identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade, de forma
a não serem confundidos com similares de propriedade do SENADO;
XXXIII – responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de sua
propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao SENADO qualquer
responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros fatos que possam vir
a ocorrer;
XXXIV – responsabilizar-se por seus empregados, ficando o SENADO isento de qualquer
responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;
XXXV – responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por acidente
ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;
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XXXVI – responsabilizar-se pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT vinculada a proposta da CONTRATADA em
decorrência de decisão judicial ou de fato que afete o seu enquadramento sindical ou a sua
vinculação a instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão
de classe de sua categoria;
XXXVII – observar as diretrizes de que trata o Ato do Primeiro-Secretário nº 8/2018, Anexo 21
do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No mínimo 20% (vinte por cento) das vagas previstas neste
contrato deverão ser preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda a execução
contratual, conforme Ato da Comissão Diretora nº 07, de 2014.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/1993.
I – O disposto neste parágrafo deve ser observado ainda para os custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte;
II – Caso a proposta apresentada pela contratada apresente eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a contratada, este será revertido como
lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente pela
CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso se enquadre na definição de microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional a CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de
90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, a comunicação, à Secretaria da Receita
Federal, da exclusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado, nos termos do art. 30,
inciso II e § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e do Edital de Pregão Eletrônico nº
__/20__.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso a CONTRATADA não comprove a comunicação no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará à Secretaria da Receita Federal, para
avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, inciso I, da Lei
Complementar nº 123/2006.
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PARÁGRAFO SEXTO – Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento dos salários e
demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS concernentes a este contrato, fica o
SENADO autorizado a deduzir das faturas os respectivos valores e efetuar o seu pagamento
direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste fato ao SENADO
até a data do adimplemento da obrigação poderá ser considerada como atenuante quando da
aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Na situação prevista no parágrafo anterior deve a CONTRATADA
fornecer ao SENADO de imediato todas as informações e documentos necessários para a
efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO OITAVO – Na impossibilidade de pagamento direto pelo SENADO, os valores
retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas,
contribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores intervalo para
repouso e alimentação, na forma dos arts. 71 e 72 da CLT, efetuando rodízio dos empregados
alocados no SENADO, de comum acordo com o gestor, quando a natureza do serviço exigir a
presença ininterrupta de profissionais no posto de trabalho.
I – Não haverá solicitação de folguistas, pelo SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade no que
se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao fornecimento de auxílioalimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos pessoais ou materiais causados por seus empregados ou prepostos ao SENADO ou a
terceiros, nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – É vedada a contratação, por parte da CONTRATADA e
para prestarem os serviços objeto do presente contrato, de empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes até o 3º grau, na linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, dos Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO, ocupantes de cargos
ou funções comissionadas, na forma do disposto no Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
nº 05, de 2011, e Decreto nº 7.203, de 2010.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem
sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Os empregados da CONTRATADA deverão obedecer
aos seguintes padrões de conduta:
a) Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido pela Polícia do
Senado Federal na altura do peito;
b) Ser discreto(a) e cortês;
c) Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar ou tiver acesso;
d) Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver acesso;
e) Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;
f) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observadas as
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – Os equipamentos descritos no Anexo 4 do Edital,
necessários à execução dos serviços, serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o
primeiro dia de execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste contrato, edital e anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Caberá ao SENADO as seguintes obrigações e responsabilidades, sem prejuízo das disposições
legais e das estabelecidas na contratação advinda do edital e deste contrato:
I – exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, por servidores ou comissão previamente
designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de
acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o
cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias relacionadas ao respectivo contrato, exigindo cópias dos documentos comprobatórios
da quitação dessas obrigações, bem como o exame das carteiras profissionais dos prestadores de
serviços;
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II – comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato, exigindo seu imediato saneamento sob pena de aplicação das penalidades previstas no
contrato;
III – permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências
para a execução dos serviços contratados;
IV – prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;
V – efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;
VI – exigir, mediante justificativa, a imediata substituição de qualquer empregado quando não
possuir a qualificação mínima exigida ou sempre que sua conduta for julgada insatisfatória ou
inconveniente para o SENADO;
VII – fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o
desempenho dos serviços a serem contratados;
VIII – fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos empregados da
CONTRATADA;
IX – solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material, utensílio ou
equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos
ou instalações ou, ainda, que não atendam às necessidades do SENADO.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada qualquer ingerência de agentes públicos vinculados ao
SENADO na administração da CONTRATADA, inclusive no que se refere à proibição de
direcionamento ou de indicação de pessoas para trabalharem na CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, por meio dos trabalhadores
alocados no SENADO, sob sua orientação, subordinação e supervisão direta, devendo o início da
prestação dos serviços dar-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A equipe técnica operará em caráter permanente nas
dependências do SENADO, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ininterruptamente, distribuída
ao longo desse horário, em turnos de 6 horas.

60

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029565/2020-01

PARÁGRAFO SEGUNDO – A prestação dos serviços fora do horário ordinário estabelecido no
parágrafo primeiro deverá ser previamente solicitada ou autorizada pelo Gestor deste contrato,
desde que devidamente justificada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A jornada de trabalho dos profissionais referidos no Anexo 3 do
edital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por solicitação do gestor.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais
de semana e feriados ou em sessões extraordinárias do SENADO, fora dos dias e horários normais
de funcionamento do SENADO, a CONTRATADA, quando solicitado pelo fiscal ou gestor do
contrato, obriga-se a disponibilizar equipes com número de profissionais suficiente para a
execução dos serviços demandados.
PARÁGRAFO QUINTO – As horas trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho,
serão compensadas por meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre
funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO SEXTO – Em período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato
com reposição de funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair
de férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês de janeiro,
bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na segunda quinzena do
mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses meses em questão, hão haverá
substitutos ou feristas.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá executar os serviços, conforme descrito
no Anexo 2 do Edital.
PARÁGRAFO OITAVO – Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes
definições:
I - Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de funcionamento
dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos e/ou os decorrentes do uso
normal.
II - Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e defeitos, bem
como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos equipamentos, e abrangerá os
serviços de identificação de situações que possam causar avarias ou indisponibilidades ao
sistema de telecomunicações.
PARÁGRAFO NONO – Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento
de sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser executados aos
sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do SENADO.
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I - Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas, em dia
escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Os serviços de reparações e/ou instalações de redes telefônicas serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas e/ou Resoluções
da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem contempladas, dentre elas: NBR 13300,
NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727, NBR 13822, NBR 14565.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo
ou o bom, conforme o descrito na Cláusula Quinta, a CONTRATADA deverá executar os reparos
e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas no Anexo 4 do Edital e, se preciso
for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade, eficiência e efetividade.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – As malas de ferramentas individuais serão fornecidas
a 23 (vinte e três) Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas
uma para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se
responsabilizarão pela sua guarda e manuseio.
I – A substituição das malas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio ou
quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou
do colaborador ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia em
ressarci-la junto à empresa.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues
ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos.
I – A substituição das ferramentas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio
ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor
ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que a
usou ou a perdeu, em ressarci-la.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
dos serviços considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUINTA – DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente edital de acordo com os
níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a glosas pelo descumprimento do IMR
– Instrumento de Medição de Resultados.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento dos
indicadores de desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados dentro dos
prazos estabelecidos neste IMR.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de todas as
atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte fórmula:
Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço (%)  100% 

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100%
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de Ordens
de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas e fornecidas por
meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS) desenvolvido por essa
Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais dados serão extraídos no formato
de planilha em Excel para sua averiguação e cálculos do NS conforme fórmula acima.
Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento e
Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio de sua
equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução conforme tabela
abaixo:
Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços
Tempo máximo
Item
Atividades
de execução
(hh:mm)
1
Atualização de cadastro
02:00
2
3
4

Bloqueio de terminal
Desinstalação de ramal
Digitalização de ramal

Média mensal
de incidência
9

02:00
02:00
02:00

1
12
6
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Item
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Atividades
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

Tempo máximo
de execução
(hh:mm)
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00
24:00
24:00

Média mensal
de incidência
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1
1
2

Obs: A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de ordens de serviço
abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio para execução de uma
ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto aplicado
na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado como ruim ou
péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle de
Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o serviço;
c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde, para cada
resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um décimo negativo)
na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme fórmula abaixo:
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DQA  0,1xQR  0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para efeito
do cálculo do DQA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A avaliação dos serviços no mês sem contingência será realizada
conforme o que se segue.
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado, conforme
abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b.Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão imputados
diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no parágrafo quarto;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será calculada
mensalmente conforme fórmula do inciso II do parágrafo primeiro;
d.A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA)  100   PPNSi  DQA
i 1

onde:


PPNSi representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia por



desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;



DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.

II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa) pontos,
serão aplicadas à Contratada os ajustes indicados na Tabela 5 do parágrafo quinto.
PARÁGRAFO TERCEIRO – No mês com contingência, considerado aquele em que o fluxo
normal de serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior, a Avaliação dos Serviços será
observado o seguinte:
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I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da nota de
avaliação (NA);
II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo da NA,
apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
PARÁGRAFO QUARTO – O SENADO acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço
(NS) descrito no inciso I do parágrafo primeiro. De acordo com seu valor, será aplicado as
pontuações da tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação
Item

01

Descrição

Nível de Serviço - NS

Periodicidade de
Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos por
Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

PARÁGRAFO QUINTO – No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme
fórmula da alínea ‘d’ do parágrafo segundo, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicada glosa
aplicado ajuste à fatura apresentada pela CONTRATADA, conforme planilha a seguir:
Item
01
02
03
04
05
06
07
08

Tabela 5 – Ajustes na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços
Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
NA ≥ 90
Sem aplicação de ajustes à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via e-mail,
80,00 ≤ NA < 90,00
com confirmação do recebimento da Contratada.
Ajuste de 3,00% sobre o valor faturado no mês da
70,00 ≤ NA < 80,00
ocorrência.
Ajuste de 6,00% sobre o valor faturado no mês da
60,00 ≤ NA < 70,00
ocorrência.
Ajuste de 10,00% sobre o valor faturado no mês da
50,00 ≤ NA < 60,00
ocorrência
Ajuste de 15,00% sobre o valor faturado no mês da
NA < 50,00
ocorrência.
Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
02 (duas) notificações em meses consecutivos.
aplicação da segunda Notificação.
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em meses Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
consecutivos.
aplicação da notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – O percentual máximo aceitável de ajuste mensal será de 10%, sendo
que acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes na Cláusula Décima Terceira.
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CLÁUSULA SEXTA – DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO
EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO- DGBM
O SENADO fará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, de 1/3
constitucional das férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários; multa sobre fundo de garantia (FGTS), contribuição social e outras verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores da CONTRATADA, por meio de Depósitos em Garantia
Bloqueados para Movimentação - DGBM.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As verbas mencionadas no caput desta cláusula serão deduzidas
do valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A última fatura apresentada pela CONTRATADA será paga após
a comprovação da quitação das verbas mencionadas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente
com os valores correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela
depositada, os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
PARÁGRAFO QUARTO – As quantias que serão retidas para o atendimento desta cláusula
serão obtidas pela aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão
liberados à CONTRATADA após a comprovação dos respectivos pagamentos.
PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados na forma do caput desta Cláusula serão
pagos diretamente aos trabalhadores nas seguintes condições:
I – parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º salário dos empregados
vinculados ao contrato, quando devido;
II – parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III – quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente
ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização
compensatória porventura devida sobre o FGTS; e
IV – ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o
pagamento das demais verbas descritas no caput desta cláusula.
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PARÁGRAFO SÉTIMO – A hipótese prevista no inciso IV do Parágrafo Sexto desta cláusula
não se aplica caso seja pactuado novo contrato, contiguamente, com a mesma empresa e com o
mesmo objeto.
PARÁGRAFO OITAVO – Ocorrendo a situação prevista no Parágrafo Sétimo desta cláusula,
poderão ser liberados à empresa os valores depositados referentes ao lucro e à taxa de
administração. O remanescente dos valores depositados passará a se vincular ao novo contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em
razão de celebração de novo contrato, os depósitos correspondentes à redução promovida serão
liberados na forma prevista no inciso III do Parágrafo Sexto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato
solicitação para pagamento direto aos trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência
dos eventos mencionados no caput desta cláusula, em até 20 (vinte) dias antes da data prevista
em ato normativo ou no Contrato para o pagamento das referidas verbas, bem como de lista em
formato definido pelo SENADO, contendo dados relativos ao pagamento dos empregados.
I – A CONTRATADA será informada de eventuais inconsistências nos dados para
pagamento em até 5 (cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no
Contrato para a quitação das referidas verbas.
II – Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de
informação seja da CONTRATADA, o SENADO não efetuará o pagamento direto aos
trabalhadores, cabendo à CONTRATADA efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou
contratuais, nos termos do Parágrafo Décimo Segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O prazo previsto no Parágrafo Décimo desta cláusula
não exime a CONTRATADA da responsabilidade de observar os prazos legais, que prevalecem
sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Na hipótese de inobservância do prazo previsto no
Parágrafo Décimo, ou caso o prazo legal para pagamento seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a
CONTRATADA quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias no prazo legal e solicitar a
liberação do respectivo valor ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os valores provisionados serão liberados à
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação dos documentos
que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao final da vigência contratual, o saldo existente no
DGBM somente será liberado à CONTRATADA após a comprovação da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias
aplicadas, em até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual, mediante
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homologação e/ou instrumento equivalente emitido pelo sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Os valores depositados em garantia serão remunerados
nos termos do acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – No caso de haver cobrança de tarifa bancária, os recursos
atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor mensal estimado de
R$_______________(_____________), correspondente a mão de obra, conforme proposta da
CONTRATADA, documento digital nº ________, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a
antecipação de pagamentos por serviços não executados ou executados de forma incompleta.
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
ITEM

CATEGORIAS

QTDE

Custo Unitário

Custo Mensal

1
2
3
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço global anual estimado do presente contrato para o período
de 12 (doze) meses consecutivos é de R$ ____________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, necessários à perfeita execução
deste contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e convenção
coletiva de trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao preço
global mensal, mediante apresentação de documento fiscal em separado, os valores referentes a
eventual serviço extraordinário realizado, quando esgotados todos os meios de utilização do
“BANCO DE HORAS”, respeitado o limite fixado pela legislação, por empregado, na
conformidade do inciso XII da Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de
depósito em conta bancária da CONTRATADA, condicionados ao prévio atesto dos serviços pelo
gestor, mediante o recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a discriminação dos
serviços, cuja data de emissão não poderá ser anterior à do último dia do mês vencido.
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I – Os pagamentos mensais estão sujeitos a ajustes decorrentes da aplicação do IMR, nos
termos da Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO QUARTO – O primeiro documento fiscal a ser apresentado terá como período
de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos
fiscais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último
dia de cada mês.
PARÁGRAFO QUINTO – Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento do documento fiscal, condicionados à manifestação do gestor na
forma do parágrafo sétimo e à apresentação de:
I – prova de quitação da folha de pagamento específica deste contrato, relativamente ao
período constante do documento fiscal apresentado, a ser emitida pela instituição bancária
que efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referentes tanto à
remuneração mensal quanto ao 13º salário, quando for o caso deste pagamento pela
CONTRATADA, contendo o nome do funcionário e o valor do crédito promovido;
II – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias
de Relação de Empregados (GRE); bem como, de regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);
III – espelho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica
deste contrato;
IV – comprovantes de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação aos
empregados da CONTRATADA que prestem os serviços objeto do presente contrato;
V – tabela demonstrando os descontos efetuados na nota fiscal do mês de referência, sobre
os valores com obrigação mensal sem comprovação de pagamento (Vale-Transporte,
Auxílio Alimentação, Adicional Noturno, etc.), tendo como base de cálculo a fórmula de
composição de custos utilizada na formulação da planilha de preços das categorias;
VI – planilhas de custos de cada categoria e informações sobre qualquer outra vantagem;
VII – planilha discriminada com o controle de frequência dos profissionais no horário
ordinário e extraordinário; e
VIII – apresentação da garantia prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato.
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PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados em DGBM, previstos na Cláusula Sexta,
serão liberados à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação
dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput da Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos mensais ficam condicionados à manifestação do
gestor do contrato ou, nos casos em que se enquadrem no § 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de
comissão designada pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento do documento fiscal, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, qualidade e cumprimento das demais obrigações contratuais.
PARÁGRAFO OITAVO – Eventual(is) irregularidade(s) constatada(s) na apresentação dos
documentos elencados nos incisos do Parágrafo Quinto ensejará(ão) a suspensão do pagamento
até que haja a regularização da pendência por parte da CONTRATADA pelo prazo máximo de
30 (trinta) dias, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade, bem como de rescisão
unilateral pela Administração.
PARÁGRAFO NONO – A falta de qualquer empregado, com exceção daqueles em gozo de
férias, sem a reposição prevista no inciso VIII da Cláusula Segunda, implicará desconto
automático de 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário, sem prejuízo da incidência
da multa contratual prevista na Cláusula Décima Terceira, não eximindo a CONTRATADA em
atingir o nível de serviço estipulado na Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – No encaminhamento do documento fiscal, a CONTRATADA
deverá fazer demonstração analítica da cobrança de cada rubrica de que trata esta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As eventuais despesas bancárias decorrentes de
transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Havendo vício a reparar em relação ao documento fiscal
mencionado no caput do Parágrafo Quinto, o prazo para pagamento poderá ser suspenso até que
haja reparação do vício.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sexto e a data do efetivo pagamento do documento fiscal, a serem incluídos em
documento fiscal próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x
VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes de acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho exclusivamente para os itens de custos de mão de obra, desde que
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se
referir admitindo-se como termo inicial a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os itens correspondentes a despesas operacionais administrativas
(custos indiretos), lucro, insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou
convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de Preços de Mão de
Obra do Anexo 9, serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, não
incidindo sobre tais itens quaisquer variações decorrentes de acordo, convenção ou dissídio
coletivos de trabalho.
I – Quando a remuneração dos itens despesas operacionais administrativas (custos
indiretos) e lucro for estipulada através de índice percentual, estes terão seus percentuais da
proposta original conservados, nos casos de aditamentos provenientes dos institutos do ‘fato
da administração’ e do ‘fato do príncipe’, com o intuito de preservar a proporcionalidade e
a condição efetiva da proposta inicial da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O primeiro reajuste dos itens mencionados no parágrafo anterior
levará em conta a seguinte metodologia para fins de cálculo da variação do índice pactuado.
I – Se ocorrer intervalo menor de 60 (sessenta) dias entre a data da apresentação da proposta
e a efetiva assinatura do contrato, o período será apurado entre a data da proposta e o
primeiro ano de vigência do contrato. Caso contrário (proposta vencida), a data inicial será
a da assinatura do contrato.
a) Com a assinatura do contrato nos dias 1º (com proposta vencida), a apuração será
do mês da assinatura do contrato até o mês sussequente ao da primeira vigência
contratual.
II – Os demais reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
PARÁGRAFO QUARTO – A repactuação será precedida de solicitação da contratada,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos relativos a mão de obra, por meio
de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção
coletiva que a fundamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de mercado.
PARÁGRAFO QUINTO – 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 SEXTO – Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos somente a partir
da data de assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a retroação dos efeitos
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver
vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto da
repactuação poderá ter sua vigência iniciada em data futura, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para as próximas concessões.
PARÁGRAFO OITAVO – O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação se inicia a
partir da homologação da Convenção Coletiva ou do Acordo Coletivo de Trabalho vinculada à
proposta da CONTRATADA que fixar os novos custos de mão de obra abrangida pelo contrato e
se encerrará na data da prorrogação contratual subsequente, ou caso não haja prorrogação, na data
do encerramento da vigência do contrato, sob pena de preclusão do direito.
I – Caso não ocorra a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT ou do
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, perante o órgão competente, durante a vigência do
contrato, o SENADO concederá prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data da
homologação do instrumento coletivo, para que a CONTRATADA solicite a repactuação
de preços do exercício à administração, sob pena de preclusão deste direito.
PARÁGRAFO NONO – A Administração poderá prever o pagamento retroativo do período que
a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Acerto Final de
Contas, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O arredondamento de valores e preços deste contrato reger-se-á da
seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010.
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I – para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais;
II – quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na alínea I for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho _______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho nº _______.
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no valor
de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2 % (dois por cento) do valor global deste
contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia; ou
III - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
formalizar a entrega do comprovante respectivo, exclusivamente por meio de registro no Serviço
de Protocolo Administrativo do Senado Federal endereçado ao Gestor do contrato, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da via assinada do contrato, podendo esse
prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia será liberada, se for o caso, até 15 (quinze) dias após a
comprovação do adimplemento de todas as verbas devidas aos empregados a título rescisório,
observando-se os requisitos do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
I – A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação;
II – Caso o pagamento de que trata o inciso anterior não ocorra até o fim do segundo mês
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
PARÁGRAFO QUINTO – A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo o
prazo de execução do contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após o término
da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da execução
gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à relação
entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, deverá
assegurar ressarcimento, indenização e pagamento de, no mínimo:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de responsabilidade civil
da CONTRATADA durante a execução do contrato;
IV – obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato
e não honradas pela CONTRATADA;
V – prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho oriundos da execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
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em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a integralização
do valor correspondente à garantia.
II – O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido esteja
plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento mensal
à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da regular
garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I – As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a
III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto no
Ato da Comissão Diretora nº 02, de 2008, e nos Atos da Diretoria-Geral nº 20/2015 e 27/2015.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser
impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I – apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos
à administração pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os
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infratores às penalidades ali previstas.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste contrato,
sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula,
observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de
alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, excluídas as infrações detalhadas
constantes no Parágrafo Nono, sujeitará à CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por
cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Quinto,
inciso II, da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30
(trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos quinto
e sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais
sanções.
PARÁGRAFO OITAVO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de até 5% (cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO NONO – Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa, em
percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor contratual mensal vigente, sem
prejuízo das outras sanções previstas em lei.

ITEM
1
2
3
4

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes, em até 15 dias úteis após assinatura do contrato,
por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por dia.
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5
6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

ITEM
15
16
17
18
19
20

Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram
sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de segurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
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21

22
23

ITEM
24
25
26

Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A advertência será aplicada à CONTRATADA na primeira
ocorrência das infrações de Grau 1 definidas no quadro acima.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência de infrações do mesmo grau, previstas
nos quadros do parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor da multa aplicada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Para os casos de infrações contratuais não previstas
nos parágrafos anteriores, o SENADO aplicará multa, a ser fixada entre os graus 1 e 4, em razão
da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os percentuais previstos nesta cláusula, somadas
todas as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo e
quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula décima
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quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por cento)
do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha
na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a União, nos termos do art.
7º da Lei nº 10.520/2002.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena
de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre
desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a
autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios
previstos no parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – A multa aplicada, após regular processo administrativo e
garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA
ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – Ao final da vigência contratual e após quitadas
todas as verbas trabalhistas e previdenciárias, incluindo as rescisórias, havendo saldo existente no
DGBM, este poderá ser utilizado para pagamento das penalidades contratuais, observado o
Parágrafo Vigésimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma dos
parágrafos vigésimo e vigésimo primeiro, será o valor remanescente descontado da garantia ou,
em último caso, cobrado judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I – determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
III – judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO – Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos
§§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, II, da Lei n.° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste contrato,
deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da vigência
contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá, em até 60 (sessenta) dias contados
do término do contrato, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos rescisórios de
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caráter trabalhista devidos aos seus empregados, segundo os requisitos do inciso XXIV da
Cláusula Segunda e do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__.

SENADO FEDERAL

Diretor da SADCON

REPRESENTANTE
CONTRATADA

Coordenador da COPLAC
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 12
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que esta empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a)
__________________________ 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

Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 13
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
M O D E L O D E A PR E S E NT A Ç Ã O DE PR O PO S T A
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, à Comissão
Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII – DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
e-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (informar o tipo de documento)
Empresa beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011? ( )Não ( )Sim Indicar fundamentação legal (norma, artigo e inciso)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não

Mão de Obra
Item

Categoria

Carga
horária diária

Total de
Funcionários

Valor
unitário
Mensal (R$)

Valor total anual
SINDICATO DA CATEGORIA:
DATA BASE DA CATEGORIA: DIA/MÊS/ANO:

Valor total
Mensal(R$)

R$
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Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total mensal e total global anual
da proposta, seguindo a numeração constante no edital.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.

86

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029565/2020-01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 14
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários
e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS aos trabalhadores, concernentes a este
contrato, quando houver falha no cumprimento das obrigações por parte desta Empresa, até o
momento da regularização.
Autorizo também o CONTRATANTE reter da fatura o valor da garantia contratual, na
hipótese de não apresentação da garantia no prazo acordado.

EMPRESA:
CNPJ:
Representante
Cargo:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 15
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ACORDO ENTRE O MPU – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A AGU ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Acordo entre MPT e AGU impede a União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas
de mão de obra.
Termo de Conciliação Judicial
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra.
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos
Ramos e pelo Procurador do Trabalho, Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração
Pública;
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei
trabalhista;
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei nº. 5.764, de 16.12.1971, art.
4º "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma
estatutária (art. 86 da Lei nº. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de obra
terceirizada;
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CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que prestam
serviços de natureza subordinada à UNIÃO, embora laborem em situação fática idêntica a dos
empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de
qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do
trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho
subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho (arts. 5º, caput, e 1º, III e IV, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º da
CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas cooperativas;
CONSIDERANDO o teor da Recomendação para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª
sessão da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os
Estados devem implementar política no sentido de: "8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam
criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer
relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos
trabalhadores, velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."
RESOLVEM
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo nº 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas
de mão de obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o
labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação
ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao
desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:
a) – serviços de limpeza;
b) – serviços de conservação;
c) – serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – serviços de recepção;
e) – serviços de copeiragem;
f) – serviços de reprografia;
g) – serviços de telefonia;
h) – serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i) – serviços de secretariado e secretariado executivo;
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j) – serviços de auxiliar de escritório;
k) – serviços de auxiliar administrativo;
l) – serviços de office boy (contínuo);
m) – serviços de digitação;
n) – serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – serviços de ascensorista;
q) – serviços de enfermagem; e
r) – serviços de agentes comunitários de saúde.
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal.
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja atividade
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões
(inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer
meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não
coletiva) pelos seus associados.
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos
podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados),
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais.
Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira
e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação
às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de
habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente
os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento
(intermediação de mão de obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer
natureza.
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados
pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua
homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais,
como anexo.
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços
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para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à
assinatura do respectivo contrato.
DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas
no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, será
responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no
caput, sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste,
a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa
perante o Ministério Público do Trabalho.
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às
empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito
de sua competência.
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juíz
da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de
sua homologação judicial.
Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.
Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.
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Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em
cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e
876, caput, da CLT.
Brasília, 05 de junho de 2003.
GUILHERME MASTRICHI BASSO-GUIOMAR RECHIA GOMES
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho
BRASILINO SANTOS RAMOS-FÁBIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO-MÁRIO LUIZ GUERREIRO
Subprocuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:
_________________________________________________
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA
_________________________________________________
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Associação dos Juízes Federais
do Brasil - AJUFE
_________________________________________________
REGINA BUTRUS
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
do Trabalho – ANPT
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 16
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
CHECK LIST RELATIVO ÀS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS
CONSTANTES DO ANEXO 9
Pregão
Data de Abertura
Itens/Grupos
Empresa
CNPJ
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

2.3

Verificações prévias
Edital exige salários mínimos?
Há exigência de valores mínimos de
benefícios?
Há condição diferenciada de férias
(períodos de recesso sem exigência de
substituição, etc.)?

Sim Não Não se aplica

Observações/Pedidos
Verificações na planilha
Sim Não Não se aplica de esclarecimento
Em caso de resposta positiva ao item
1.1, a proposta atende aos valores
mínimos de salários definidos no edital?
Foi apresentada a CCT a que todas as
categorias da proposta se vinculam?
Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de INSS no
módulo 4.1 zerado), os valores da
proposta estão abaixo dos valores
estimados para empresas desoneradas
(no edital, estes valores são diferentes
dos valores estimados para empresas
sem este benefício)?
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Em caso de resposta negativa ao item
1.1, a proposta atende aos pisos salariais
estipulados na CCT apresentada?
O RAT apresentado na proposta condiz
com o RAT associado ao CNAE
PREPONDERANTE constante da GFIP
2.5
da empresa (vide Anexo V do RPS
(Decreto nº 3.048/1999) c/c Anexo I da
IN RFB 1.071/2010)?
Caso haja incidência de FAP sobre o
2.6 SAT/RAT, foi apresentado o
comprovante?
Foi apresentado o memorial de cálculo
de cada percentual constante nas
planilhas de formação de custos, bem
2.7
como de cada item cotado nos módulos
2 e 3 (equipamentos, uniformes, EPIs,
etc)?
Caso haja adicional noturno, o mesmo
foi calculado corretamente (vide
condições estipuladas em CCT/ACT, ou
2.8
memorial de cálculo pelo padrão da
CLT, adaptado à situação da
contratação)?
Caso haja adicional de periculosidade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.9 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário base)?
Caso haja adicional de insalubridade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.10 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário mínimo vigente)?
Caso haja cotação de horas extras de
forma habitual, estas foram calculadas
2.11
corretamente (vide condições estipuladas
em CCT/ACT, ou em CLT)?
Caso haja cotação de materiais ou
equipamentos, foram observadas as
2.12
condições de depreciação estipuladas
pela ADVOSF)?
2.4
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de 0% do INSS,
no módulo 4.1), se foi apresentada a
fundamentação legal e cotada
corretamente a nova contribuição
previdenciária sobre a receita bruta –
CPRB (A nova regra da desoneração
dada pela Lei nº 13.161/2015, com
vigência a partir de 1º/12/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011). O
percentual está correto?
Os cálculos estão efetuados
corretamente, de acordo com a planilha
padrão de conferência (incluindo cálculo
de impostos "por dentro" e cálculo de
percentuais de despesas administrativas
e lucro na forma definida na IN Nº
5/2017, ou seja, despesas administrativas
incidem sobre o total dos módulos 1 a 4;
lucro incide sobre o total dos módulos 1
a 4 acrescidos das despesas
administrativas; impostos incidem sobre
o valor final)?
Os percentuais de aviso prévio
trabalhado e indenizado e de suas
respectivas multas são coerentes com a
sistemática explanada pela SCISF?
Os cálculos de arredondamento são
condizentes com as disposições do Ato
nº 20 de 2010 do Primeiro-Secretário
(inclusive no resumo)?
Os benefícios previstos em CCT estão
cotados na proposta (observar que o
Plano de Saúde na CCT do
SEAC/SINDISERVIÇOS não pode ser
aceito, tendo em vista o posicionamento
da ADVOSF)?
Caso não cotado algum benefícios
previsto em CCT, há justificativa válida
apresentada pela empresa?
Há alguma categoria com fator K
superior a 2,70 sem justificativa
plausível (caso haja, deve ser pedida
redução dos valores à empresa)?
95

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029565/2020-01

2.20

2.21
2.22

2.23

2.24

2.25

No caso da empresa se beneficiar da
desoneração, mesmo que o fator K seja
menor que 2,70, há valores abusivos de
lucro, despesas administrativas ou
quaisquer outros elementos da planilha
(caso haja, deve ser pedida redução dos
valores à empresa)?
Os percentuais decorrentes de obrigação
legal foram cotados corretamente?
Os percentuais decorrentes de dados
estatísticos foram calculados
corretamente e possuem justificativas
plausíveis?
Se existirem outros itens na contratação
sem relação com terceirização de mão de
obra, os cálculos aritméticos foram
realizados corretamente?
As verbas variáveis foram calculadas de
acordo com o número de dias
considerados usualmente pelo Senado
(22 dias para 2ª a 6ª; 15 dias para escala
15x36; 26 dias para 2ª a sábado)? Em
caso negativo, foram apresentadas as
devidas justificativas?
Foi cotada indevidamente Contribuição
Assistencial?
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 17
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 11, DE 2017
Institui os Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação DGBM nos Contratos de Terceirização de Mão de Obra no Senado

Federal.
A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso das competências conferidas pelo
art. 252 do Regulamento Administrativo, consolidado pela Resolução do Senado Federal nº 20,
de 2015;
Considerando o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria da Diretoria-Geral nº 3205 de 2016
destinado a estudar e propor novas formas de contratação e pagamento nos processos de
terceirização e mão de obra, RESOLVE:
Art. 1º Os editais de licitação e os contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva de
mão de obra no âmbito do Senado Federal deverão conter previsão de provisionamento de valores
para o pagamento das férias, de 1/3 (um terço) constitucional das férias e 13º (décimo terceiro)
salário, com seus respectivos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
encargos previdenciários; multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias
devidas aos trabalhadores da contratada, por meio de Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação - DGBM.
§ 1º As verbas mencionadas no caput deste artigo serão deduzidas do valor mensal a ser pago
diretamente à empresa.
§ 2º A última fatura apresentada pela contratada será paga após a comprovação da quitação das
verbas mencionadas no caput deste artigo.
§ 3º Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e á taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, os quais
serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
§ 4º As quantias que serão retidas para o atendimento deste artigo serão obtidas pela aplicação de
percentuais e valores constantes da proposta da contratada.
§ 5º Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados à contratada
após a comprovação dos respectivos pagamentos.
97

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029565/2020-01

Art. 2º Os valores provisionados na forma do artigo 1º serão pagos diretamente aos trabalhadores
nas seguintes condições:
I - parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
II - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III - quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente ao 13º
(décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS; e
IV - ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o pagamento
das verbas descritas no caput do art. 1º.
§ 1º A hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica caso seja pactuado novo
contrato, contiguamente, com a mesma empresa, e com o mesmo objeto.
§ 2º Ocorrendo a situação prevista no § 1º, poderão ser liberados à empresa os valores depositados
referentes ao lucro e à taxa de administração. O remanescente dos valores depositados passará a
se vincular ao novo contrato.
§ 3º Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em razão de celebração de
novo contrato, os depósitos correspondentes á redução promovida serão liberados na forma
prevista no inciso III deste artigo.
§ 4º A contratada deverá apresentar à Administração solicitação para pagamento direto aos
trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência dos eventos mencionados no caput
em até 20 (vinte) dias antes da data prevista em ato normativo ouno Contrato para pagamento das
referidas verbas, bem como de lista em formato definido pelo Senado, contendo dados relativos
ao pagamento dos empregados.
I - A contratada será informada de eventuais inconsistências nos dados para pagamento em até 5
(cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no Contrato para quitação das
referidas verbas;
II - Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de informação seja
da contratada, o Senado Federal não efetuará o pagamento direto aos trabalhadores, cabendo á
contratada efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou contratuais, nos termos do § 6º;
§ 5º O prazo previsto no § 4º não exime a contratada da responsabilidade de observar os prazos
legais, que prevalecem sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
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§ 6º Na hipótese de inobservância do prazo previsto no § 4º, ou caso o prazo legal para pagamento
seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a contratada quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias
no prazo legal e solicitar a liberação do respectivo valor ao Senado Federal.
§ 7º Os valores provisionados serão liberados á contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
contar da apresentação dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput
do artigo 1º.
§ 8º Ao final da vigência contratual, o saldo existente no DGBM somente será liberado à
contratada após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias aplicadas, em até 90 (noventa) dias após
o encerramento da vigência contratual, mediante homologação e/ou instrumento equivalente
emitido pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados.
§ 9º Quando, por decisão da Diretoria-Geral, não for possível a realização dos pagamentos
diretamente aos trabalhadores pela própria Administração, os valores provisionados serão
depositados em consignação na Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias
e FGTS.
Art. 3º O Senado Federal firmará Acordo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira, cuja
minuta constará anexa ao Edital, o qual determinará os termos para a implementação de DGBM,
bem como as condições de sua movimentação.
Art. 4º O Acordo de Cooperação Técnica poderá ser ajustado ás peculiaridades do objeto do
contrato administrativo e aos procedimentos internos da Instituição Financeira.
Art. 5º A assinatura do contrato de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
entre o Senado Federal e a empresa vencedora do certame será realizada antes dos seguintes atos:
I - Solicitação do Senado Federal á Instituição Financeira, mediante oficio, de implementação de
DGBM;
II - A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM perante a
Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado Federal para:
a) ter acesso aos saldos e aos extratos;
b) efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de penalidades
administrativas.
Art. 6º Os valores depositados em garantia serão remunerados pelo índice da poupança ou outro
definido no acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira, sempre escolhido o de
maior rentabilidade.
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Art. 7º O Senado Federal poderá negociar com a Instituição Financeira, caso haja cobrança de
tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para implementação e manutenção de
DGBM.
§ 1º Os editais deverão informar aos proponentes que, em caso de cobrança de tarifa bancária, os
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
Art. 8º Compete à Diretoria Executiva de Contratações autorizar a movimentação dos valores
depositados em garantia bloqueados para movimentação - DGBM.
Art. 9º Os DGBM serão adotados nos processos de licitação de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra que forem autuados a partir da vigência desta norma.
Art. 10. A Administração promoverá novas licitações para suprir os objetos dos contratos em
vigor, visando á implementação de DGBM, salvo hipótese de concordância das atuais contratadas
com a adoção imediata do DGBM, nas prorrogações, repactuações ou aditivos dos contratos em
curso, o que ocorrer primeiro.
§ 1º Em caso de concordância, conforme o caput deste artigo, os DGBM serão implementados
nas prorrogações, repactuações ou aditivos que forem autuados a partir da vigência desta norma.
§ 2º Nos contratos em vigor, a adoção de DGBM poderá ser postergada por decisão fundamentada
da Diretoria-Geral, desde que a próxima alteração contratual não exceda 180 (cento e oitenta)
dias, contados da última alteração.
§ 3º A concordância da contratada implicará a obrigação de efetuar DGBM dos valores referentes
á multa do FGTS e de outras verbas trabalhistas e previdenciárias já recebidas pela empresa e não
pagas aos trabalhadores.
§ 4º A Diretoria-Geral poderá autorizar que os depósitos previstos no § 3º sejam parcelados em
até 12 (doze) meses, mediante solicitação da empresa para compensação de seus créditos perante
o Senado Federal.
Art. 11. Caberá à Comissão de Minutas-Padrão promover as alterações necessárias nos editais e
nos contratos para a implementação de DGBM.
Art. 12. Poderá a Diretoria-Geral determinar a implementação do DGBM nos contratos em vigor
ou em processos de contratação já autuados, bem como dispensar sua implementação nos
contratos em vigor ou em novas contratações.
Art. 13. Revoga-se o Ato da Diretoria-Geral nº 2 de 2017.
Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 07 de março de 2017. Ilana Trombka, Diretora-Geral.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 18
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2017/0010
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO SENADO FEDERAL E O
BANCO
BRASIL
S/A,
VISANDO
A
OPERACIONALIZAÇÃO DO “DEPÓSITO EM
GARANTIA”, VINCULADO A OBRIGAÇÕES,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
SLTI/MP Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES.
A UNIÃO, por intermédio do Senado Federal, Órgão do Poder Legislativo, com sede na Praça dos Três
Poderes, em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela
Diretora-Geral, Senhora ILANA TROMBKA, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº
6051093372, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 74270745053, nomeado pela Portaria do Presidente nº 4,
de 2015, publicada no BASF nº 5685, Seção 11, de 12.2.2015, doravante denominada SENADO
FEDERAL ou ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e o BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº
1607-1, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001/91, estabelecido no Setor Comercial Norte Quadra
2 Bloco A Sala 601 – Edifício Corporate Financial Center, CEP:70.712-900 – Brasília – DF, neste ato
representado pelo seu Gerente Geral Sr. MANOEL IRINEU SÁ LIMA, casado, CNH nº 26091609,
DETRAN-DF, CPF nº 233.359.473-04, doravante denominado BANCO, resolvem celebrar o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para gerenciamento de depósitos para Garantias de Contratos
Administrativos, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações
posteriores, por meio do denominado DEPÓSITO DEM GARANTIA, e demais normas pertinentes,
mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:
1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
4. Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação – são depósitos efetuados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a título de garantia do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e outras a serem provisionados às empresas contratadas para prestação de
serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra na forma da Instrução Normativa/SLTI/MP
nº 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
5. Contratos – instrumento formalizador do vínculo entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
e o Prestador de Serviços materializado pelo sistema do BANCO por um “Evento” o qual possibilita à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a individualização dos depósitos e a gestão de cada
contrato.
6. Evento - é a representação no sistema do BANCO do Contrato entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e o Prestador de Serviços, onde é abrigado o Depósito em Garantia – bloqueado para
movimentação.
7. Usuário(s) - servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e por ele formalmente
indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de
Autoatendimento do BANCO.
8. Administração Pública Federal - Administração Direta e Indireta da União, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas.
9. ID Depósito: é o número que identifica o pré-cadastramento do Depósito em Garantia – bloqueado
para movimentação, que dará origem ao depósito após o envio dos recursos pelo depositante.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios
para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos
firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos".

1. Os Contratos firmados entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e a empresa terceirizada
serão albergados pelo Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
2. O Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação será destinado, exclusivamente, para
recebimento dos recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de
preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
3. Os recursos depositados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL serão individualizados em
Eventos específicos, abertas para cada contrato administrativo firmado com seus prestadores de serviços.
4. A movimentação ou encerramento do Depósito em Garantia se dará unicamente mediante ordem
expressa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e eventual saldo existente será debitado visando
à destinação definida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
5. Os recursos provisionados em Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação - serão
corrigidos automaticamente, pelo BANCO, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança,
na forma pró-rata die, ou outro índice que venha a substituí-lo.
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CLÁUSULA TERCEIRA
DO FLUXO OPERACIONAL
A abertura, captação e movimentação dos recursos dar-se-á conforme o fluxo operacional a seguir:
1°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador de serviços.
2°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de Despesas ou do servidor
previamente designado por este, envia ao BANCO ofício, na forma do Anexo I do presente Termo,
solicitando o cadastramento de Evento específico para acolhimento do Depósito em Garantia bloqueado para movimentação, que serão efetuados como provisionamento, em cumprimento ao que
determina a Instrução Normativa/SLTI/MP n° 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
3°) Após cadastramento do Evento, o BANCO encaminha à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL ofício na forma do Anexo 11, solicitando o comparecimento do Prestador de Serviços para
assinatura do contrato e entrega de documentação.
4°) Após assinatura do contrato pelo Prestador de Serviços, o BANCO encaminha à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ofício na forma do Anexo 111 do presente Termo
informando os dados do Evento cadastrado.
5°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL gera o ID Depósito na internet no
endereço www.bb.com.br ou o solicita à sua agência de relacionamento.
6°) De posse do ID Depósito, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia ao BANCO Ordem
Bancária para abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6.1)
Após geração do primeiro ID Depósito, novos depósitos para um mesmo Evento podem
ser realizados da seguinte forma:
6.1.1) Para que os recursos sejam depositados no mesmo Depósito em Garantia bloqueado para movimentação (depósito em continuação): utilize o ID Depósito do
primeiro depósito ou o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação
para geração de novo ID Depósito;
6.1.2) Para que os recursos sejam depositados em Depósito em Garantia - bloqueados
para movimentação distintos: gere um novo ID Depósito para cada depósito utilizando a
opção "primeiro depósito".
7°) O BANCO recebe a Ordem Bancária transmitida via arquivo pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e efetua a abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
8°) O BANCO envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em leiaute
específico, contendo o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação bem como
as eventuais rejeições, indicando seus motivos.
9°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de despesa ou do servidor
previamente designado por este, solicita ao BANCO a movimentação dos recursos, na forma do Anexo
IV do presente Termo.
10) O BANCO acata solicitação de movimentação financeira efetuada pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL, confirmando por meio de ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Termo.
11) O BANCO disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via internet, para
consulta de saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
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CLÁUSULA QUARTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:
1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento do BANCO, onde está estabelecido o vínculo jurídico com
o BANCO, para amparar a utilização do aplicativo Autoatendimento Setor Público para consulta dos
saldos/extratos pela internet.
2. Designar, por meio de ofício, conforme Anexo VI do presente Instrumento, servidores para os
quais o BANCO concederá acesso aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento, com poderes para
efetuarem consultas aos saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
3. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando o cadastramento do Evento que abrigará o Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
4. Remeter ao BANCO arquivos de Ordem Bancária em leiaute específico, para a abertura do Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
5. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando a movimentação de recursos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação diretamente para a conta do Prestador de Serviços.
6. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIl do presente instrumento, a bertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação,
orientando-o a comparecer à Agência do
BANCO, para providenciar entrega de documentos e assinatura do contrato, em caráter irrevogável e
irretratável.
7. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de
Autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e extratos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação.
8. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pelo BANCO.
9. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de Autoatendimento do BANCO.
10. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de Autoatendimento do
BANCO.
11. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra
de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de Autoatendimento, conforme
item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de
conhecimento de terceiros não autorizados .
12. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu
equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento
incompleto de informações.
13. Comunicar tempestivamente ao BANCO qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o
perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de Autoatendimento, em especial, no que concerne à
segurança das informações.
14. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos do BANCO possam vistoriar o hardware e software
utilizados para conexão aos sistemas de Autoatendimento.
15. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de
Autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face
de servidores, prestadores de serviço e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL, que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação do BANCO.
16. A abertura e a manutenção de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação são isentas
da cobrança de tarifas bancárias, durante a vigência deste Termo de Cooperação Técnica.
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CLÁUSULA QUINTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO BANCO
Ao BANCO compete:
1. Disponibilizar os sistemas de Autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
2. Gerar e fornecer chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de
Autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos
detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.
3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos
pelo BANCO, por intermédio dos sistemas de Autoatendimento ou por outro meio de comunicação
utilizado pelo BANCO.
4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste Termo.
5. Processar os arquivos remetidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL destinados a abrir
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6. Gerar e encaminhar via sistema de Autoatendimento, os arquivos retorno do resultado da abertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
7. Efetuar a movimentação do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação diretamente
para a conta do Prestador de Serviços, de acordo com o solicitado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL.
8. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste
Termo.
9. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos
ofícios recebidos.
Parágrafo Único: Não caberá ao BANCO qualquer responsabilidade além daquelas expressamente
delimitadas neste Termo, ficando desde já ajustado que o BANCO não tem ingerência no processo de
contratação administrativa de interesse da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e que não
decorrerão para o BANCO quaisquer obrigações que não estejam previstas neste instrumento.
CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério das
partes e mediante termo aditivo, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação
da Lei nº 9.648, de 1998.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA PUBLICAÇÃO
A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial será providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.
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CLÁUSULA OITAVA
DAS ALTERAÇÕES
Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do
objetivo, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo de Aditamento, celebrado
entre os Partícipes, passando esse termo a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e
indivisível.
CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO
Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido por qualquer dos Partícipes em razão do
descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência
de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato
unilateral, mediante comunicação previa da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos
mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando
prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela
Justiça Federal de Brasília – DF.
E, assim, por estarem justos e acordados, os Partícipes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos
efeitos de direito.
Brasília, 28 de abril de 2017.
ILANA TROMBKA
Assinatura do representante da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

MANOEL IRINEU SÁ LIMA
Assinatura do representante do
BANCO

TESTEMUNHAS:

_______________________________
Nome: Rodrigo Galha
CPF:

______________________________
Nome: Alexandre Mattos de Freitas
CPF:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 19
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
A U T O R I Z A Ç Ã O PA R A U T I L I Z A Ç ÃO D O S I S T E M A DE D E PÓ S IT O E M
G A R A N T I A B L O Q U E A D O S PA R A M O V I M E N T A Ç Ã O - D G B M

AUTORIZAÇÃO

Em cumprimento ao Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 11, de 20171, o qual tomei
conhecimento, AUTORIZO a União, representada pelo Senado Federal, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.530.279/0001-15, situado na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, a utilizar os Depósitos em
Garantia Bloqueados para Movimentação – DGBM, para provisionar os valores para pagamento
das férias, de 1/3 constitucional de férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e
encargos previdenciários, multa sobre o Fundo de Garantia (FGTS), contribuição social e outras
verbas rescisórias devidas aos trabalhadores encarregados da execução do objeto do Contrato nº
___/____, as quais serão deduzidas do valor mensal a ser pago diretamente a esta
CONTRATADA.
Estou ciente de que os depósitos acima citados serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, no
mesmo percentual constante da minha proposta, conforme previsto na norma referenciada.
Autorizo também o Senado Federal a ter acesso aos saldos e aos extratos relativos aos valores
do DGBM, bem como a efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e previdenciárias, e, nas
condições contratuais, de penalidades administrativas, por meio do saldo existente no DGBM.
EMPRESA:

1

Anexo __ do edital do Pregão Eletrônico n° __/___
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 20
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

DECLARAÇÃO
Eu, .................................................................................................., inscrito(a) no CNPJ n.º
..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições contidas
no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia contratual
previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas na
minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20__
ANEXO 21
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 8, DE 2018
Dispõe sobre o procedimento para instrução preliminar de casos
de assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do
Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi
conferida pelo art. 138, § 2º, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído pela
Resolução do Senado Federal nº 58, de 1972, e consolidado pela Resolução do Senado Federal
nº 13, de 2018,
Considerando a proteção dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, previstos nos
incisos III e IV do art. 1º; e nos incisos II, III e X do art. 5º; e dos direitos sociais trabalhistas,
previstos nos incisos I e XXII do art. 7º; todos da Constituição Federal;
Considerando a adesão do Senado Federal ao Programa do Governo Federal Pró-Equidade de
Gênero e Raça, que inclui o objetivo de criação de mecanismos de combate às práticas de
desigualdade e discriminações e à ocorrência de assédio moral e sexual, com a criação do
Comitê Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, nos termos do Ato da DiretoriaGeral nº 7.227, de 2011, e a criação do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de
Gênero e Raça, nos termos das Portarias da Diretoria-Geral nº 2511, de 2015, e nº 3083, de
2017;
Considerando o dever funcional de comunicação e de apuração de irregularidades no serviço
público, insculpidos no inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no
art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal;
Considerando a Carta de Compromissos do Senado Federal, constante do Anexo do Ato da
Comissão Diretora nº 05, de 2015, em especial o compromisso com a igualdade e com a
qualidade de vida dos colaboradores;
Considerando o Ato da Diretoria-Geral nº 19, de 2014, que institui a Política de Qualidade de
Vida no Trabalho do Senado Federal e se compromete com a diretriz de promover relações
harmoniosas no meio ambiente de trabalho; e
Considerando o impacto prejudicial do assédio moral e sexual no meio ambiente de trabalho
para a saúde dos trabalhadores e para a instituição, com o possível aumento dos índices de
absenteísmo, queda de produtividade, prejuízo para o clima organizacional e degradação da
imagem institucional perante a sociedade, RESOLVE:
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Ato dispõe sobre o procedimento para apuração de casos de assédio moral ou sexual
no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
Art. 2º Para os fins deste Ato, consideram-se:
I - instrução preliminar: apuração de caráter meramente investigativo e sigiloso, que servirá de
subsídio para eventual instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar, ou
procedimento trabalhista cabível;
II - trabalho: exercício regular das atribuições previstas em lei, resoluções e atos normativos,
contratos administrativos, ou instrumentos congêneres, do Senado Federal;
III - meio ambiente de trabalho: local onde ocorrem o convívio entre os trabalhadores, e se
realiza a prestação dos serviços internos e externos decorrentes das atribuições descritas no
inciso anterior;
IV - trabalhador: servidor efetivo ou comissionado, terceirizado, estagiário, jovem aprendiz, e
colaborador eventual;
V - ofendido: trabalhador que sofre ou tenha sofrido assédio moral ou sexual no meio ambiente
de trabalho;
VI - comunicante: qualquer pessoa que tenha conhecimento direto ou indireto de fato
considerado assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal;
VII - denunciante: qualquer pessoa que registra a ocorrência de fato considerado assédio moral
ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
CAPÍTULO II
DA COMUNICAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 3º Qualquer pessoa, devidamente identificada, comunicará fato considerado assédio moral
ou sexual de que tenha conhecimento, praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal, perante o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho
(SESOQVT), para exercício das atribuições delineadas na alínea "c" do inciso XII do § 2º do
art. 221 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Parágrafo único. As comunicações de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas
como sigilosas, preservada a identidade do comunicante, inclusive em face do ofendido e do
suposto ofensor, nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º
e 31 da Lei nº 12.527, de 2011.
Art. 4º Caso a comunicação não seja formalizada pelo próprio ofendido, o SESOQVT entrará
em contato para dar-lhe ciência e disponibilizar acolhimento, acompanhamento e orientações
sobre a prática de assédio moral ou sexual e sobre o procedimento de apuração dos fatos.
§ 1º Os psicólogos e assistentes sociais estão dispensados do dever de comunicação, nos termos
do inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no art. 138 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, em observância ao dever de sigilo profissional
previsto, respectivamente, no art. 9º da Resolução nº 10, de 2005, do Conselho Federal de
Psicologia, e no art. 17 da Lei nº 8.662, de 1993.
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§ 2º O SESOQVT poderá orientar o comunicante e o ofendido a formalizar a denúncia prevista
no art. 5º deste Ato.
§ 3º O SESOQVT fará o registro de todas as comunicações para fins estatísticos, respeitado o
sigilo em relação aos trabalhadores envolvidos.
§ 4º O ofendido, mediante expressa manifestação de vontade, poderá receber acompanhamento
psicológico pelo SESOQVT.
§ 5º Havendo concordância dos trabalhadores envolvidos, poderão ser realizadas sessões de
mediação de conflitos pelo SESOQVT.
CAPÍTULO III
DA DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 5º Qualquer pessoa, devidamente identificada, poderá registrar denúncia de ocorrência de
fato considerado assédio moral ou sexual praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal perante a Secretaria de Polícia (SPOL).
§ 1º Formalizada a denúncia de fato tipificado como infração de ação penal pública
incondicionada, será imediatamente instaurado inquérito policial para apuração nos limites da
competência regulamentar da Secretaria de Polícia ou encaminhada a denúncia para a
autoridade competente.
§ 2º As denúncias de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas como sigilosas,
nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º e 31 da Lei nº
12.527, de 2011.
Art. 6º Havendo ou não tipificação penal do fato denunciado, o Diretor da SPOL encaminhará
cópia da denúncia à Diretoria-Geral para autuar processo administrativo para proceder à
instrução preliminar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal.
Parágrafo único. Caso o fato denunciado como assédio moral ou sexual não tenha sido
comunicado ao SESOQVT, a Diretoria-Geral encaminhará os autos administrativos àquela
unidade técnica para os fins do art. 4º deste Ato.
CAPÍTULO IV
DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 7º Recebida a denúncia descrita no art. 5º deste Ato, o Diretor-Geral poderá adotar medidas
administrativas acautelatórias em relação ao ofendido, para assegurar a efetividade da instrução
preliminar prevista no § 1º do art. 138 do Regulamento Administrativo, ou para preservar a
higidez do ambiente de trabalho ou de aprendizagem.
§ 1º Constituem medidas administrativas acautelatórias:
I - manutenção no exercício de função comissionada ou cargo em comissão durante a instrução
preliminar;
II - alteração de lotação;
III - alteração do cumprimento da jornada de trabalho;
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IV - solicitação à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros, para alteração de
lotação ou do horário de cumprimento da jornada de trabalho do terceirizado, estagiário, ou
jovem aprendiz, durante a instrução preliminar;
V - encaminhamento para sessões de mediação de conflito, nos termos do § 5º do art. 4º deste
Ato.
§ 2º Caso um dos trabalhadores envolvidos esteja lotado em gabinete parlamentar, a aplicação
das medidas de que trata o § 1º será decidida pelo Primeiro-Secretário.
§ 3º A autoridade competente para adotar as medidas administrativas acautelatórias poderá
alterá-las ou revogá-las, de ofício ou mediante provocação dos interessados.
Art. 8º Durante a instrução preliminar, o trabalhador a quem se imputa a prática de assédio
moral ou sexual deverá ser notificado para prestar esclarecimentos no prazo de dez dias.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput se a instrução preliminar for arquivada
liminarmente por não estarem presentes indícios mínimos de ocorrência de assédio moral ou
sexual.
Art. 9º Independente da adoção de medidas administrativas acautelatórias, havendo indícios da
prática de assédio moral ou sexual por servidor, a instrução preliminar será encaminhada à
autoridade competente para apuração dos fatos mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 10. Ao término da instrução preliminar, ausentes indícios da prática de assédio moral ou
sexual, o processo será arquivado e eventuais medidas acautelatórias serão revogadas pela
autoridade competente.
Art. 11. Constatada a má-fé do comunicante ou do denunciante, será apurada a sua
responsabilidade administrativa e criminal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. O disposto neste Ato aplica-se aos contratos e convênios administrativos firmados pelo
Senado Federal, bem como outros ajustes congêneres, inclusive no âmbito dos Programas de
Estágio e do Jovem Aprendiz, respeitada a legislação aplicável e os limites dos contratos
administrativos.
§ 1º As empresas contratadas, órgãos e entidades parceiros serão incentivados a adotar em suas
relações com o Senado boas práticas e medidas legais de prevenção e apuração de denúncias de
assédio moral ou sexual que envolvam seus empregados ou representantes.
§ 2º As minutas-padrão de editais de licitação, contratos, convênios e demais ajustes
administrativos a serem utilizados pelo Senado Federal conterão cláusula de observância às
práticas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral ou sexual de que trata este Ato.
§ 3º Os contratos e convênios administrativos, bem como outros ajustes congêneres em vigor
serão objeto de aditamento para a inclusão do disposto neste artigo, em caso de concordância
dos pactuantes.
§ 4º Caso um dos trabalhadores envolvidos seja terceirizado, será comunicado o fato
considerado assédio moral ou sexual à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros,
para aplicação das medidas que julgarem cabíveis nos termos contratuais e da legislação
trabalhista.
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Art. 13. O SESOQVT elaborará relatórios anuais com as estatísticas de comunicação e denúncia
de assédio moral ou sexual no Senado Federal, respeitado o sigilo dos envolvidos, e proporá
ações de prevenção visando garantir um meio ambiente de trabalho livre de violência. Parágrafo
único. O relatório mencionado no caput deverá ser remetido, até o último dia útil do mês de
janeiro, à Diretoria-Geral e ao Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Gênero e
Raça.
Art. 14. Compete à Diretoria-Geral, em articulação com as unidades competentes, promover
ações permanentes de prevenção à prática de assédio moral ou sexual no trabalho.
Art. 15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 2018. Senador José Pimentel, Primeiro-Secretário.
Boletim Administrativo do Senado Federal, nº 6664, seção nº 2, de 27 de dezembro de 2018, p.
1.

113

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B22B3F7200352E00.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.029581/2020-95

Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício nº 186/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Brasília, 12 de março de 2020.
Ao Senhor Coordenador da COATC.
Assunto: Encaminhamento dos autos à DGER para deliberações.
Trata o presente processo de contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Para a finalidade, a Secretaria de Patrimônio do Senado Federal - SPATR
elaborou o Termo de Referência de NUP 00100.164369/2019-30, que, após alterações, foi
consolidado com todas as informações necessárias à contratação no documento nº
00100.026934/2020-03, o qual, se entendido viável, deverá ser aprovado pela Diretora-Geral,
consoante art. 9º, inciso IV do Anexo V da Resolução nº 13/2018.
A COCVAP, por meio do documento digital nº 00100.169839/2019-51,
ratificou com ressalvas1 a pesquisa de preços realizada pelo órgão técnico para os materiais,
cuja validade é 25/05/2020.
A primeira
00100.180472/2019-27.

versão da minuta de

edital

foi acostada sob

o nº

Por solicitação da COATC, a COPELI procedeu a análise da minuta de edital,
por meio do documento nº 00100.184064/2019-44, e concluiu estar apta a ser submetida à
DGER, após as alterações sugeridas.
A COPELI recomendou ao órgão técnico que caso pretenda manter a fixação
do piso-salarial acima do salário-mínimo das categorias conforme CCT utilizada pelo
licitante, reforce as justificativas constantes do TR no sentido de configurar que as atividades
objeto do futuro contrato ostentem “grau de complexidade ou especificidade tal que justifique
a necessidade de maior qualificação dos profissionais a serem contratados” e, assim, a
fixação de piso-salarial superior ao salário mínimo das categorias fixados em CCT.
Na sequência, os autos seguiram para a Secretaria de Gestão de Pessoas
realizar análise quanto à existência de cargos correlatos, a qual se manifestou por meio do
documento nº 00100.001878/2020-96 e concluiu “que não há coincidência entre as
atribuições dos empregados terceirizados e dos cargos efetivos”.
Consta do documento nº 00100.007680/2020-16 manifestação da SPATR com
relação à minuta de edital e análise da COPELI.

1

O órgão técnico não utilizou o mínimo de uma fonte pública na pesquisa de preços para os itens 3, 6, 8, 11, 14,
18, 19 e 26 declarando que “não existe contratação anterior firmada com o Senado Federal que seja similar e que
também possa subsidiar a presente Pesquisa de Preços” e que “não conseguimos encontrar quaisquer outros
contratos que possuem objeto similar ao pretendido”, conforme documento de NUP 00100.152970/2019-80.
1
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício nº 186/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
Quanto à recomendação de reforçar as justificativas para a fixação do pisosalarial acima do salário mínimo das categorias fixadas na CCT utilizada pela licitante, o
órgão técnico indicou o salário do Técnico em Telefonia, informando, inclusive, o nível
referente na CCT, as quais devem ser avaliadas pelo Senhor Primeiro-Secretário, conforme
determina a Resolução nº 3 de 2019 do Senado Federal.
Sob o documento nº 00100.013942/2020-81 e anexos, consta a documentação
correspondente ao planilhamento de preços da futura contratação e o respectivo quadro
comparativo (atual e futuro contrato).
Foram elaboradas duas estimativas de preços, uma prevendo a desoneração
tributária estabelecida pela Lei nº 12.546/2011 (alterada pela Lei nº 13.161/2015), e outra sem
tal previsão. Foi utilizada a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) SINTTEL x
SINDIMEST, registrada sob o número DF000689/2019, com vigência até 30/04/2021.
A contratação, sem considerar a desoneração tributária, foi estimada em
R$ 1.997.518,32 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e
trinta e dois centavos). Já a contratação prevendo a desoneração tributária (Lei nº
12.546/2011) foi orçada em R$ 1.886.965,20 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil,
novecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).
O SIRC/COPLAC sugeriu algumas alterações da Cláusula Oitava da minuta de
contrato (Da Repactuação e do Reajuste), conforme consta do NUP 00100.013942/2020-81-4.
Por conseguinte, a minuta de edital foi atualizada, NUP 00100.014343/202085, e submetida ao órgão jurídico.
A ADVOSF, por meio do Parecer nº 121/2020-ADVOSF (doc. nº
00100.024870/2020-06) analisou os autos e concluiu que a minuta pode ser considerada
regular e apta à aprovação da autoridade competente, desde que observadas às recomendações
referentes à instrução do processo.
A Advocacia solicitou ao órgão técnico a apresentação de justificativa para o
estabelecimento de turnos de apenas 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta, para as
categorias profissionais, os quais estão em desacordo com a CCT referenciada, que define
jornadas semanais de 44h/36h.
Destarte, no tocante à manifestação de alçada da unidade demandante,
mediante o documento nº 00100.026959/2020-07, a SPATR apresentou os motivos para a
jornada de trabalho pretendida, os quais devem ser analisados pela autoridade competente
quando da aprovação do Termo de Referência. Foi anexado novo Termo de Referência,
documento nº 00100.026934/2020-03.
No que concerne às providências necessárias à instrução processual da presente
contratação, cabe salientar que o Órgão Jurídico quando da análise processual, por meio do
Parecer Jurídico supramencionado teceu apontamentos quanto às deliberações a serem
realizadas.
2
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Secretaria de Administração de Contratações
Coordenação de Apoio Técnico a Contratações

Ofício nº 186/2020 – COATC/SADCON
Processo nº 00200.018063/2019-84
A Advocacia sugeriu a análise pela Administração, da necessidade ou não de
conferência do planilhamento pela Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade
(SAFIN), razão pela qual, solicita-se deliberação da autoridade competente quanto à
necessidade de envio dos autos à SAFIN.
No que tange à fixação dos salários, a ADVOSF consignou “sugere a devida
análise pelas autoridades competentes para aprovação do termo de referência e autorização
da presente licitação, típicas decisões de mérito da Administração, da robustez das
justificativas apresentadas pela área técnica para a fixação de salários superiores ao piso
salarial correspondente, as quais, caso assim se entenda, devem ser copmplementadas [...].
Convém reiterar que a este órgão jurídico compete a análise restrita à legalidade do
processo, não lhe sendo possível adentrar o mérito administrativo, competência do PrimeiroSecretário do Senado, conforme expressamente determinado pela Resolução nº 03/2019.”
O douto órgão pontua também que cabe à autoridade competente ponderar a
escolha do critério de adjudicação pelo menor preço global.
Quanto ao levantamento feito pela ADVOSF no que se refere à
complementação da pesquisa de preços dos salários pagos pelo mercado, bem como a análise
e ratificação pela COCVAP, cumpre esclarecer que a COCVAP em resposta à recomendação
emanada em processo de natureza similar2 (documento nº 00100.118808/2019-32),
apresentou os motivos para a não realização da pesquisa de preços, assim como para a não
ratificação dos salários indicados pela área técnica.
Em síntese, na oportunidade, a COCVAP concluiu que o planilhamento de
preços para estimativa de custos de mão de obra é elaborado pelo SELESC/COCVAP. A
utilização da referida metodologia de custos dispensa a realização de pesquisa de preços para
as contratações de serviços em que há alocação de posto de trabalho, conforme preceitua o art.
13, parágrafo único, do ADG nº 9/2015.
Em relação às sugestões feitas pelo SIRC/COPLAC para a Cláusula Oitava da
minuta de contrato (Da Repactuação e do Reajuste), informa-se que as modificações foram
ratificadas pela ADVOSF em seu parecer.
Ademais, esclarece-se que foram feitas atualizações na minuta de edital, tanto
em relação aos ajustes necessários à supressão das menções à contribuição social – em virtude
da vigência da Lei 13.392/2019 e, ainda às alterações da minuta-padrão aprovadas pela
Comissão de Minutas-Padrão em 29/01/2020.
Em relação aos ajustes feitos na minuta especificamente para a supressão das
menções à contribuição social, cumpre esclarecer que em processo anterior3, a ADVOSF
analisou as alterações sugeridas e, indagada se as alterações propostas poderiam ser adotadas
em outros processos licitatórios de serviços de execução indireta e com dedicação exclusiva
de mão de obra já analisados por aquele órgão jurídico, sem necessidade de nova análise
2
3

NUP 00200.013324/2018-99
NUP 00200.015227/2019-11
3
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específica em relação a esse ponto, manifestou sua concordância, conforme consta no Parecer
nº 106/2020 - ADVOSF4.
Cumpre informar que as alterações realizadas na minuta de edital foram
destacadas em amarelo (alterações relativas aos valores e à supressão da referência à
contribuição social) e em verde (atualização da minuta de edital aprovada pela Comissão de
Minutas-Padrão em 29/01/2020), para melhor visualização.
Há disponibilidade orçamentária, conforme Informação nº 0137/2020COPAC/SAFIN, documento nº 00100.028522/2020-08. A contratação está prevista no Plano
de Contratações – item 20200174.
A última versão da minuta de edital foi consolidada no documento nº
00100.029565/2020-01.
No que se refere à instrução processual, encontram-se pendentes a autorização
do certame e da despesa, aprovação do termo de referência e da minuta de edital e designação
dos gestores.
Vale ressaltar que conforme redação do inciso II do parágrafo primeiro do art.
11 do Anexo V da Resolução nº 13 de 2018, é de competência do Presidente da COPELI a
distribuição dos processos licitatórios entre os pregoeiros nomeados.
Posto isso, em conformidade com o disposto na Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e Resolução nº
03/2019 do Senado Federal, sugerimos submeter os autos à consideração da Diretoria-Geral
para conhecimento dos termos do Parecer da ADVOSF, dos valores estimados da
contratação, bem como para encaminhamento à Primeira Secretaria com vistas a:
a) Deliberação quanto à aprovação da justificativa apresentada pelo órgão
técnico para a fixação dos salários, conforme § 1º do art. 2º da Resolução nº
03/2019 do Senado Federal; e
b) Autorização do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico.
Cumprida essa etapa, compete à Diretoria-Geral, em cumprimento ao disposto
no Anexo V da Resolução nº 13 de 2018:
a) Aprovação da última versão do Termo de Referência, que contempla a
justificativa para a adoção do critério de julgamento pelo menor preço
global, assim como as justificativas inseridas em atendimento às
recomendações da ADVOSF, NUP 00100.026934/2020-03;
b) Deliberação quanto à aceitação da pesquisa de preços realizada pelo órgão
técnico (para os materiais), na qual consta somente uma das fontes previstas
no Art. 12 do ADG nº 9 de 2015, para os itens 3, 6, 8, 11, 14, 18, 19 e 26,

4

NUP 00100.021563/2020-65
4
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consoante justificativa apresentada pela SPATR no documento nº
00100.152970/2019-80;
c) Deliberação quanto ao envio dos autos à SAFIN para conferência do
planilhamento de preços;
d) Autorização da respectiva despesa no valor de R$ 1.997.518,32, prevista
no item 20200174 do Plano de Contratações de 2020, conforme
planilhamento de preços acostado ao NUP 00100.013942/2020-81 e anexos;
e) Designação do NGCOT, bem como dos fiscais do contrato, todos indicados
no Termo de Referência; e
f) Aprovação da minuta de edital de pregão eletrônico, documento digital
nº 00100.029565/2020-01, nos termos propostos.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
Jullyanne Rodrigues Lopes Brito
Assistente Parlamentar
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor da SADCON.
Em 12/03/2020.
(assinado eletronicamente)
Gustavo Cavalcante da Silva
Coordenador da COATC
De acordo.
À Diretora-Geral, para deliberação.
Em 12/03/2020.
(assinado eletronicamente)
Rodrigo Galha
Diretor da SADCON
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Processo nº 00200.018063/2019-84
Assunto: Instrução de certame licitatório.
Prestação serviço de instalação e reparação de
rede telefônica. Item 20200174 do Plano de
Contratações. Valor estimado: R$ 1.997.518,32.
Competências da Diretoria-Geral.

Senhora Diretora-Geral,

Retornam os autos de instrução de certame licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado à contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, nos termos da minuta de edital1.
No Termo de Referência2, o órgão técnico assim justificou a
contratação pretendida:
(...)
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal visa manter em operação toda
infraestrutura e telefones relatados acima em caráter permanente em
suas dependências, por 12 (doze) meses, de segunda a sexta-feira, das
08h00 às 20h00, ininterruptamente. Sem a mesma, não há como
manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como,
nos casos de defeitos e suas incidências, não há como repará-los em
um prazo razoável para não impactar nos trabalhos legislativos.
(...)
A COATC/SADCON, por meio do Ofício nº 129/20203 encaminhou
os autos para deliberações necessárias ao seguimento da instrução, prestando as
seguintes informações:

1

00100.029565/2020-01
00100.026934/2020-03
3
00100.029581/2020-95
2
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- Para a finalidade, a Secretaria de Patrimônio do Senado Federal –
SPATR elaborou o Termo de Referência de NUP 00100.164369/201930, que, após alterações, foi consolidado com todas as informações
necessárias à contratação no documento nº 00100.026934/2020-03, o
qual, se entendido viável, deverá ser aprovado pela Diretora-Geral,
consoante art. 9º, inciso IV do Anexo V da Resolução nº 13/2018.
- A COCVAP, por meio do documento digital nº 00100.169839/201951, ratificou com ressalvas1 a pesquisa de preços realizada pelo
órgão técnico para os materiais, cuja validade é 25/05/2020.
- A primeira versão da minuta de edital foi acostada sob o nº
00100.180472/2019-27.
- Por solicitação da COATC, a COPELI procedeu a análise da minuta
de edital, por meio do documento nº 00100.184064/2019-44, e
concluiu estar apta a ser submetida à DGER, após as alterações
sugeridas.
- A COPELI recomendou ao órgão técnico que caso pretenda manter
a fixação do piso-salarial acima do salário-mínimo das categorias
conforme CCT utilizada pelo licitante, reforce as justificativas
constantes do TR no sentido de configurar que as atividades objeto do
futuro contrato ostentem “grau de complexidade ou especificidade tal
que justifique a necessidade de maior qualificação dos profissionais a
serem contratados” e, assim, a fixação de piso-salarial superior ao
salário mínimo das categorias fixados em CCT.
- Na sequência, os autos seguiram para a Secretaria de Gestão de
Pessoas realizar análise quanto à existência de cargos correlatos, a
qual se manifestou por meio do documento nº 00100.001878/2020-96
e concluiu “que não há coincidência entre as atribuições dos
empregados terceirizados e dos cargos efetivos”.
- Consta do documento nº 00100.007680/2020-16 manifestação da
SPATR com relação à minuta de edital e análise da COPELI.
- Quanto à recomendação de reforçar as justificativas para a fixação
do piso salarial acima do salário mínimo das categorias fixadas na
CCT utilizada pela licitante, o órgão técnico indicou o salário do
Técnico em Telefonia, informando, inclusive, o nível referente na
CCT, as quais devem ser avaliadas pelo Senhor Primeiro-Secretário,
conforme determina a Resolução nº 3 de 2019 do Senado Federal.
- Sob o documento nº 00100.013942/2020-81 e anexos, consta a
documentação correspondente ao planilhamento de preços da futura
contratação e o respectivo quadro comparativo (atual e futuro
contrato).
- Foram elaboradas duas estimativas de preços, uma prevendo a
desoneração tributária estabelecida pela Lei nº 12.546/2011 (alterada
pela Lei nº 13.161/2015), e outra sem tal previsão. Foi utilizada a
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) SINTTEL x SINDIMEST,
registrada sob o número DF000689/2019, com vigência até
30/04/2021.
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- A contratação, sem considerar a desoneração tributária, foi
estimada em R$ 1.997.518,32 (um milhão, novecentos e noventa e sete
mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos). Já a
contratação prevendo a desoneração tributária (Lei nº 12.546/2011)
foi orçada em R$ 1.886.965,20 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis
mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).
- O SIRC/COPLAC sugeriu algumas alterações da Cláusula Oitava
da minuta de contrato (Da Repactuação e do Reajuste), conforme
consta do NUP 00100.013942/2020-81-4.
- Por conseguinte, a minuta de edital foi atualizada, NUP
00100.014343/2020-85, e submetida ao órgão jurídico.
- A ADVOSF, por meio do Parecer nº 121/2020-ADVOSF (doc. nº
00100.024870/2020-06) analisou os autos e concluiu que a minuta
pode ser considerada regular e apta à aprovação da autoridade
competente, desde que observadas às recomendações referentes à
instrução do processo.
- A Advocacia solicitou ao órgão técnico a apresentação de
justificativa para o estabelecimento de turnos de apenas 6 (seis) horas
diárias, de segunda a sexta, para as categorias profissionais, os quais
estão em desacordo com a CCT referenciada, que define jornadas
semanais de 44h/36h.
- Destarte, no tocante à manifestação de alçada da unidade
demandante, mediante o documento nº 00100.026959/2020-07, a
SPATR apresentou os motivos para a jornada de trabalho pretendida,
os quais devem ser analisados pela autoridade competente quando da
aprovação do Termo de Referência. Foi anexado novo Termo de
Referência, documento nº 00100.026934/2020-03.
- No que concerne às providências necessárias à instrução processual
da presente contratação, cabe salientar que o Órgão Jurídico quando
da análise processual, por meio do Parecer Jurídico
supramencionado teceu apontamentos quanto às deliberações a
serem realizadas.
- A Advocacia sugeriu a análise pela Administração, da necessidade
ou não de conferência do planilhamento pela Secretaria de Finanças,
Orçamento e Contabilidade (SAFIN), razão pela qual, solicita-se
deliberação da autoridade competente quanto à necessidade de envio
dos autos à SAFIN.
- No que tange à fixação dos salários, a ADVOSF consignou “sugere
a devida análise pelas autoridades competentes para aprovação do
termo de referência e autorização da presente licitação, típicas
decisões de mérito da Administração, da robustez das justificativas
apresentadas pela área técnica para a fixação de salários superiores
ao piso salarial correspondente, as quais, caso assim se entenda,
devem ser complementadas [...]. Convém reiterar que a este órgão
jurídico compete a análise restrita à legalidade do processo, não lhe
sendo possível adentrar o mérito administrativo, competência do
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Primeiro-Secretário
do
Senado,
conforme
expressamente
determinado pela Resolução nº 03/2019.”
- O douto órgão pontua também que cabe à autoridade competente
ponderar a escolha do critério de adjudicação pelo menor preço
global.
- Quanto ao levantamento feito pela ADVOSF no que se refere à
complementação da pesquisa de preços dos salários pagos pelo
mercado, bem como a análise e ratificação pela COCVAP, cumpre
esclarecer que a COCVAP em resposta à recomendação emanada em
processo de natureza similar2 (documento nº 00100.118808/2019-32),
apresentou os motivos para a não realização da pesquisa de preços,
assim como para a não ratificação dos salários indicados pela área
técnica.
- Em síntese, na oportunidade, a COCVAP concluiu que o
planilhamento de preços para estimativa de custos de mão de obra é
elaborado pelo SELESC/COCVAP. A utilização da referida
metodologia de custos dispensa a realização de pesquisa de preços
para as contratações de serviços em que há alocação de posto de
trabalho, conforme preceitua o art. 13, parágrafo único, do ADG nº
9/2015.
- Em relação às sugestões feitas pelo SIRC/COPLAC para a Cláusula
Oitava da minuta de contrato (Da Repactuação e do Reajuste),
informa-se que as modificações foram ratificadas pela ADVOSF em
seu parecer.
- Ademais, esclarece-se que foram feitas atualizações na minuta de
edital, tanto em relação aos ajustes necessários à supressão das
menções à contribuição social – em virtude da vigência da Lei
13.392/2019 e, ainda às alterações da minuta-padrão aprovadas pela
Comissão de Minutas-Padrão em 29/01/2020.
- Em relação aos ajustes feitos na minuta especificamente para a
supressão das menções à contribuição social, cumpre esclarecer que
em processo anterior3, a ADVOSF analisou as alterações sugeridas
e, indagada se as alterações propostas poderiam ser adotadas em
outros processos licitatórios de serviços de execução indireta e com
dedicação exclusiva de mão de obra já analisados por aquele órgão
jurídico, sem necessidade de nova análise específica em relação a
esse ponto, manifestou sua concordância, conforme consta no Parecer
nº 106/2020 - ADVOSF4.
- Cumpre informar que as alterações realizadas na minuta de edital
foram destacadas em amarelo (alterações relativas aos valores e à
supressão da referência à contribuição social) e em verde
(atualização da minuta de edital aprovada pela Comissão de MinutasPadrão em 29/01/2020), para melhor visualização.
- Há disponibilidade orçamentária, conforme Informação nº
0137/2020-COPAC/SAFIN, documento nº 00100.028522/2020-08. A
contratação está prevista no Plano de Contratações – item 20200174.
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- A última versão da minuta de edital foi consolidada no documento
nº 00100.029565/2020-01.
- No que se refere à instrução processual, encontram-se pendentes a
autorização do certame e da despesa, aprovação do termo de
referência e da minuta de edital e designação dos gestores.
Em seguida, o Senhor Diretor da SADCON opinou previamente pelo
seguimento do certame e, para tanto, recomendou autorizar o certame, aprovar o termo
de referência e a minuta de edital, e designar os gestores.

Cabe ressaltar que o prosseguimento do feito está condicionado à
deliberação do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário.

Ante o exposto, esta Assessoria Técnica esposa o entendimento
manifestado pelo Senhor Diretor da SADCON, opinando favoravelmente ao seguimento
do processo nos termos propostos pela instrução.

À consideração de Vossa Senhoria.

Diretoria-Geral, 16 de março de 2020.
(assinado eletronicamente)

(assinado eletronicamente)

Guilherme Ferreira da Costa
Assessor Técnico

Kleber Minatogau
Assessor Técnico
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De acordo. Acolho a informação técnica e, com fundamento no art. 9º, incisos
III, IV, VI e VIII, Anexo V, do Regulamento Administrativo, consolidado pela
RSF nº 13/2018, passo a decidir:
1. APROVO o Termo de Referência que contempla a justificativa para a
adoção do critério de julgamento pelo menor preço global, assim como as
justificativas inseridas em atendimento às recomendações da ADVOSF,
documento nº 00100.026934/2020-03, e a minuta de edital, documento nº
00100.029565/2020-01, nos termos propostos.
2. AUTORIZO a despesa no valor máximo de R$ 1.997.518,32 (hum milhão,
novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois
centavos),

conforme

planilhamento

de

preços,

documento

nº

00100.013942/2020-81.
3. DELIBERO FAVORAVELMENTE quanto à aceitação da pesquisa de
preços realizada pelo Órgão Técnico (para os materiais), na qual consta somente
uma das fontes previstas no Art. 12 do ADG nº 9 de 2015, para os itens 3, 6, 8,
11, 14, 18, 19 e 26, consoante justificativa apresentada pela SPATR no
documento nº 00100.152970/2019-80;
4. DECIDO não ser necessário o envio dos autos à SAFIN para conferência do
planilhamento de preços.
5. DESIGNO os gestores indicados na PDG anexa;

Encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor PrimeiroSecretário, para deliberar sobre a conveniência e oportunidade de
realização do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico e para
a aprovação da justificativa apresentada pelo Órgão Técnico para a
fixação dos salários, conforme Parágrafo 1º do art. 2º da Resolução nº
003/2019 do Senado Federal.

Brasília, 16 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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PORTARIA DA DIRETORIA-GERAL
Nº 652 de 2020

A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo art. 9°, inciso VIII, do Anexo V do Regulamento
Administrativo, consolidado pela RSF nº 13/2018, e tendo em vista o que consta do
Processo n° 00200.018063/2019-84,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização –
NGCOT como gestor do(s) contrato(s) que se originar(em) do referido processo.
Art. 2º Designar o Serviço de Rede Telefônica – SERETE, o Serviço
de Tarifação – SETARIF e o Serviço de Almoxarifado de material de
Telecomunicações – SEALMAT, como fiscais do(s) contrato(s) que se originar(em) do
referido processo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

ILANA TROMBKA
Diretora-Geral
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PROCESSO N°

00200.018063/2019-84
Procedimento voltado à realização de licitação, na
modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço global,
destinado à contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal,
durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, em valor
estimado R$ 1.997.518,32 (um milhão, novecentos e noventa e
sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos),
constante do Item nº 174 do Plano de Contratações de 2020.
DECISÃO

A Diretoria-Geral encaminha estes autos à Primeira-Secretaria do Senado
Federal, por meio do documento eletrônico nº 00100.031091/2020-59, voltados para a
realização de licitação, na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço global,
destinado à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos., em valor estimado R$
1.997.518,32 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais
e trinta e dois centavos), constante do Item nº 174 do Plano de Contratações de 2020.
.
A justificativa apresentada pela Secretaria de Patrimônio está lavrada nos
seguintes termos (documento eletrônico nº 00100.159943/2019-38):
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal visa manter em operação toda infraestrutura com 11 (onze) distribuidor
geral (DG), 400 (quatrocentas) caixas telefônicas, 12.990 (doze mil, novecentos
e noventa) pares metálicos e 5.040 (cinco mil e quarenta) ramais telefônicos
em caráter permanente em suas dependências, por 12 (doze) meses, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00, ininterruptamente.

A Secretaria de Gestão de Pessoas concluiu inexistir coincidência entre os
cargos da estrutura do Senado e as funções previstas na futura contratação
(documento eletrônico nº 00100.001878/2020-96).
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A Advocacia do Senado, através do PARECER Nº 121/2020–ADVOSF
(documento eletrônico nº 00100.024870/2020-06) aprovou as minutas de edital e do
contrato, verbis:
Feita a análise, verifica-se que o edital fez menção a todos o
 s requisitos exigidos pela
legislação de regência. Com efeito, quanto às demais disposições constantes
da minuta em apreço, verifica-se que as mesmas estão em consonância com
a legislação de regência e com recomendações usualmente formuladas por
esta Advocacia em opinativos anteriores.
No documento eletrônico n. 00100.028522/2020-08 a SAFIN informou haver
dotação orçamentária para a futura contratação.
A Diretoria-Geral (no documento eletrônico 00100.031091/2020-59) aprovou o
termo de referência e a minuta de edital, bem assim a correlatada despesa, e
encaminhou os autos para manifestação quanto aos termos da nos termos do §1º do
art. 2º da Resolução nº 03/2019 do Senado Federal, bem como para autorização do
pregão.
De ver-se que a referida norma esta lavrada nos seguintes termos:
Art. 2º Os instrumentos convocatórios indicarão o número de postos de
trabalho e os salários de cada atividade, que poderão ser definidos de
acordo com os seguintes critérios:

I - valor fixado mediante justificativa baseada nas especificidades do
Senado Federal;
II - valor médio apurado em pesquisa de custo de mercado referencial;
III - valor do piso fixado em convenção coletiva de trabalho.
§ 1º A justificativa referida no inciso I deverá considerar a exigência de
melhor qualificação dos empregados da empresa prestadora de serviço, a
necessidade de preservação da cultura organizacional do Senado
Federal, a segurança dos serviços no ambiente parlamentar ou a
experiência e a integração dos prestadores de serviço, entre outros
aspectos,
os
quais
serão
submetidos
à
apreciação
do
Primeiro-Secretário.
(Grifou-se)
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No mesmo documento eletrônico por primeiro referido, a Diretora-Geral
aprovou o Termo de Referência (Documento eletrônico nº 00100.026934/2020-03)
onde reside a justificativa cuja análise ora se empreende, assim expressos, verbis:
O Conjunto Arquitetônico do Senado Federal - CASF é formado por maisde cem
gabinetes, setenta e três residências oficiais, inúmeros órgãos administrativos e
mais de 4.860 (quatro mil, oitocentos e sessenta) ramais e aparelhos

telefônicos. Além disso, tem uma rede complexa com tecnologias analógica,
digital e VoIP (voz sobre IP), com mais de 11.000 onze mil pares metálicos, 11
(onze) DG – distribuidores gerais e 400 (quatrocentas) caixas telefônicas.

Por se tratar de um dos Poderes da República, com sua responsabilidade perante a
União e aos contribuintes, o Senado Federal se preocupa com as partes
sensíveis inerentes à contratação de terceirização descritas abaixo:
• Manter sigilo telefônico de parlamentares e servidores do Senado Federal,
buscando-se a segurança dos serviços no ambiente parlamentar;
• Guardar sigilo de informações adquiradas em gabinetes;
• Eficiência na execução dos serviços para não inviabilizar a comunicação dos
gabinetes aos Senadores ou às suas bases;
• Evitar rotatividade nos postos de trabalho, com perda de trabalhadores para iniciativa
privada, o que compromete a experiência e integração dos prestadores de
serviço, u
 ma vez que haverá a necessidade de se contratar e treinar um novo
Técnico em Telefonia advindo do mercado de trabalho.

Deste modo, requer-se m
 elhor qualificação dos empregados da empresa
prestadora de serviço, a saber:

• Experiência comprovada em carteira de trabalho ou por meio de declaração de
institutos ou escolas técnicas;
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• Curso de instalador e reparador de linhas de assinantes ou curso básico em
telecomunicações ou curso básicos de eletrônica ou curso básicos em
eletrotécnica;
• Curso básico em NR-10.
Assim, em que pese a fixação de salário acima do salário base da categoria, conforme
decisão do TCU no Acórdão 2758/2018 – Plenário, para o desempenho de
todas as funções de Técnico em Telefonia, com as q
 ualificações acadêmica e

profissional acima descritas, a necessidade de se preservar a cultura
organizacional do Senado Federal, bem como a segurança dos serviços
no ambiente parlamentar, por meio do sigilo telefônico e informações obtidas
em gabinetes e áreas adminsitrativas, nos termos do §1° do Art. 2° da
Resolução n° 03/2019 do Senado Federal, in verbis,
(...)
o salário dessa contratação, mesmo que a vencedora do certame faça parte de outra
Convenção Coletiva, terá que ser, no mínimo, R$ 2.030,82 (dois mil e trinta
reais e oitenta e dois centavos).

Explicita-se que, apesar de o valor acima ser o piso salarial do Técnico em Telefonia
Júnior, nível 46, da CCT SINTTEL/SINDIMEST 2019/2021 (vide ANEXO II
desse TR, página 11/11 do CCT), para uma jornada de trabalho de 44
(quarenta e quatro) horas semanais, de acordo com a divisão das equipes para
abrangência ao horário de funcionamento dessa Casa Legislativa, para
melhorar a efetividade dos serviços a serem executados com diminuição do
tempo de execução das ordens de serviços, para melhorar a qualidade e
acabamento dos serviços a serem executados, conforme item 12 desse
Termos de Referência, analisando-se o valor da hora trabalhada, o colaborador
receberá um salário acima do piso da categoria, pois trabalhará 30 (trinta)
horas semanais, ou seja, 6 (seis) horas diárias. Ademais, os Técnicos em
Telefonia III, dentre outras atribuições, serão responsáveis por toda instalação,
reparos e vistorias dentro da galeria técnica subterrânea do Senado Federal.
Os vários cabos telefônicos que passam dentro da galeria e que interligam o
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distribuidor geral aos Anexo I, Anexo II, Gráfica, Blocos de Apoio e Prédio
Principal estão dispostos a uma distância de, aproximadamente, um metro na
horizontal e na vertical dos cabos e dos capacitores de alta tensão e alta
potência (13.800, 2.400 e 380 volts). Deste modo, no desenvolvimento de suas
atividades, tais Técnicos estarão expostos ao perigo, de modo intermitente e
habitual, à proximidade do sistema de alta tensão e alta potência - SAP.

Posto isso, de acordo com a orientação Jurisprudencial nº 347 da SDI-1/TST in verbis:
“É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e
reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no
exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente
ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência.”
e de acordo com o Anexo IV da Norma Regulamentadora n° 16 (NR-16) publicada na
Portaria Nº 1.078, de 16 de julho de 2014:
“1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:
b) que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme
estabelece a NR-10;”
Sendo assim, para adequação às normas NR-10 e NR-16, esses Técnicos em
Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento),
incidente sobre o salário.
Face às peculiaridades manifestadas, notadamente ao grau de zelo e
confiabilidade necessários aos profissionais que cuidarão das redes do Senado,
entendo que os valores a serem pagos na futura contratação encontram-se
devidamente justificados.
Diante do exposto, defiro a justificativa salarial nos níveis previstos, nos termos
da Resolução nº 03/2019 do Senado Federal e, no exercício da competência prevista
no inciso I, letra a do artigo 7º do Anexo V do Regulamento Administrativo do Senado
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Federal, e com apoio nas informações prestadas pela Diretora-Geral, autorizo a
realização do pregão eletrônico ora sob exame.

Sendo assim, devolvo os autos para seu regular seguimento
À DGER para as providências.
Brasília, 25 de março de 2020.

SENADOR SÉRGIO PETECÃO
PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
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PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
Comissão Permanente de Licitação - COPELI

ANÁLISE DEFINITIVA DE PROCESSO E EDITAL
PROCESSO Nº: 00200.018063/2019-84
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia.
CHECK
X
X
X

ETAPA/REQUISITOS
Parecer da ADVOSF
Disponibilidade Orçamentária 2020
Minuta de Edital
Aprovação do Termo de Referência
Aprovação da minuta de Edital
Designação dos gestores
Autorização da despesa
Autorização do certame

X

DOC.
00100.024870/2020-06
00100.028522/2020-08
00100.029565/2020-01
00100.031091/2020-59

X

Pesquisa de preços válida?

X

Portaria de designação dos pregoeiros atualizada

X

Há alguma peculiaridade em relação ao edital E/OU na
data de disponibilização?

00100.034401/2020-97
Sim, válida até
30/04/2021
00100.112012/2019-76
(via 083)
Não.

RECOMENDAÇÃO DA COPELI Nº 1
RECOMENDAÇÃO
Deslocamento da
redação contida no
item 13.3.1.4 para
o Capítulo X – DA
ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.

HOUVE
ACATAMEN
TO?

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO
MANIFESTAÇÃO DO OT
ANÁLISE DA ADVOSF

N/A
N/A

DELIBERAÇÃO DA DGER

N/A

Não

RECOMENDAÇÕES DA COPELI Nº 2 a 6
RECOMENDAÇÃO
Verificação da
pertinência de
exigência de itens
de qualificação
técnica contidos no
item 13 da minuta
do edital.

HOUVE
ACATAMEN
TO?

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO
MANIFESTAÇÃO DO OT
ANÁLISE DA ADVOSF

N/A
N/A

DELIBERAÇÃO DA DGER

N/A

Sim

RECOMENDAÇÃO DA COPELI Nº 7
RECOMENDAÇÃO

Apresentação de
justificativas que
embasem a fixação
de salário acima do
piso da categoria,
definido em CCT.

HOUVE
ACATAMEN
TO?

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO

MANIFESTAÇÃO DO OT
Sim
ANÁLISE DA ADVOSF
DELIBERAÇÃO DA DGER

Em que pese o acatamento das recomendações da COPELI,
o órgão técnico se manifestou sobre a questão nos
documentos nº 00100.007680/2020-16 e
00100.026959/2020-07, inserindo no processo as
justificativas julgadas pertinentes para embasar a fixação
de salário e promovendo atualização do termo de
referência.
Por meio do PARECER Nº 121/2020–ADVOSF, documento
00100.024870/2020-06, a Advocacia reforçou as
recomendações da COPELI no sentido de que deveria o
órgão técnico apresentar robustas justificativas para a
fixação de salário acima do piso da categoria.
N/A
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RECOMENDAÇÃO DA COPELI Nº 8
RECOMENDAÇÃO
Inclusão no TR de
justificativas para
não utilização de
SRP.

HOUVE
ACATAMEN
TO?
Sim

EM CASO DE ACATAMENTO PARCIAL OU NÃO ACATAMENTO
MANIFESTAÇÃO DO OT
ANÁLISE DA ADVOSF

N/A
N/A

DELIBERAÇÃO DA DGER

N/A

CONCLUSÃO: Salvo melhor juízo, o edital está APTO a ser divulgado.

Senado Federal, em 26 de março de 2020.
De acordo.
Nos termos do art. 43 do Ato da Diretoria-Geral nº 09, de 2015,
designo o Pregoeiro MARCUS VINÍCIUS DE MIRANDA CASTRO
para conduzir o certame objeto dos autos, que, em caso de eventuais
impedimentos, poderá ser substituído pelos demais Pregoeiros
designados pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473/2019.
(assinado eletronicamente)

JANIO DE ABREU
Presidente da COPELI
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
EDITAL
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
(Contratação com utilização de DGBM – Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Política de Contratações do
Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13, de 2018, e do Ato da Diretoria-Geral
nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.018063/2019-84, a abertura de
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e
reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o
período de 12 (doze) meses consecutivos.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de
Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA: 13/04/2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 9h30min
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá
inicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com as
quantidades, periodicidade, especificações, obrigações e demais condições deste edital e seus
anexos.
1
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1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e/ou CATMAT e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de Gestão
do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta
utilização.
2.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no
ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar
com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4. estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5. encontrem-se em processo de dissolução empresarial;

2.3.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
2.3.7. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3.8. cooperativa de mão de obra, conforme art. 5º da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de 2012.
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A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará
consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.4.2. 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;
2.4.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.4.4. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do
sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e,
eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no
certame.
CAPÍTULO III – DA VISTORIA
É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio agendamento
junto à Coordenação de Telecomunicações do Senado Federal, realizar vistoria técnica, com
antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data marcada para a sessão pública, para
conhecer as instalações, inclusive na galeria técnica.
3.1.1. A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta, nos horários de 8:30 a 12:00 e 14:00
a 17:00, pelo telefone (61) 3303-5210.
3.1.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3. A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1. A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de trabalho,
contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da
empresa (no caso de sócio ou gerente).
3.1.3.2. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será executada
a vistoria.
Realizada a vistoria, a licitante deverá emitir Declaração de Vistoria, nos termos do Anexo 10
do Edital.

3

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C33CD4E2003575F5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.034876/2020-83

Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, nos termos do Anexo 10 do Edital, assumindo todo e qualquer risco por
sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do
presente edital.
A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO EM
GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO - DGBM
Esta contratação adotará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, 1/3
constitucional de férias, 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários, da multa sobre FGTS e outras verbas rescisórias devidas aos trabalhadores da
Contratada nos termos do Ato da Diretoria-Geral nº 11, de 2017 (Anexo 17).
4.1.1. As verbas mencionadas no item 4.1 serão deduzidas do valor mensal a ser pago pelo
SENADO, mensalmente, à Contratada.
4.1.2. A última fatura apresentada pela Contratada relativa ao contrato a ser firmado será
paga após a comprovação da quitação das verbas mencionadas no item 4.1.
4.1.3. Os depósitos de que trata o item 4.1 serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, os
quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
4.1.4. As quantias que serão retidas para o atendimento deste Capítulo serão obtidas pela
aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da Contratada.
4.1.4.1. Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados à
Contratada após a comprovação dos respectivos pagamentos.
4.1.4.2. percentual a ser retido relativamente a rubrica “Multa sobre FGTS dos Avisos
Prévios Indenizado e Trabalhado” da planilha de custos e formação de preços da
proposta da Contratada será fixo e corresponderá a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois
centésimos por cento) da remuneração do empregado.
4.1.5. A retenção prevista no item 4.1, bem como a sua liberação à contratada, dar-se-á de
acordo com o previsto no Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 – Anexo 17.
A assinatura do contrato será realizada antes dos seguintes atos:
4.2.1. Solicitação do Senado Federal à Instituição Financeira, mediante oficio, de
implementação de DGBM;
4.2.2. A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM perante
a Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado Federal
para:
4.2.2.1. ter acesso aos saldos e aos extratos;
4.2.2.2. efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de
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penalidades administrativas.
CAPÍTULO V – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
A licitante deverá cadastrar 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 de propostas.
A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço total anual de
cada item para 12 (doze) meses, observadas as especificações constantes dos anexos deste edital,
expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto do
contrato, em especial observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e o Acordo
Coletivo de Trabalho ou a Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do
licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1.
O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta.
No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do sistema
a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo XIII deste
edital.
5.4.1. A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF, observando-se, nesse caso, o disposto no
item 12.3 do edital.
5.4.2. Os documentos que compõem a habilitação e os eventuais anexos da proposta
cadastrada da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação
do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.
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.
Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.
A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte e
queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá
declarar em campo próprio do sistema.
A licitante que seja beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011 deverá observar os valores máximos aceitáveis para esta licitação,
para empresas com desoneração, constantes do Termo de Referência – Anexo 1 e Anexo 8.
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Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, a licitante
que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional não poderá se utilizar dos benefícios do regime tributário diferenciado em sua proposta
de preços e, caso venha a ser contratada, estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições
sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência de sua exclusão obrigatória a contar do
mês seguinte ao da contratação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, excetuadas as
situações previstas pelos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º-H, da referida lei.
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, sem prejuízo de outras previstas em lei.
Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
5.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus
anexos.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO PÚBLICA
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.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
6.1.1. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a
licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria, devendo
o Pregoeiro registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicações.
Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
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.
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.
O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os motivos
da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
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CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro somente
poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
7.1.1. as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
7.1.2. os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
7.1.3. as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma flagrante, a
identificação da licitante.
Somente as licitantes com propostas apresentadas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do
valor consignados no registro de cada lance.
A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
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.
Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro.
8.4.1. Para o fim de desempate das propostas serão aplicados, sucessivamente, os critérios
previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e no §2º do art. 3º da Lei nº
8.666/1993 e, persistindo o empate, o sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva
e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.6.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequível por parte do Pregoeiro não desonera
a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.
Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de disputa
“aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal nº 10.024,
de 20 de setembro de 2019.
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CAPÍTULO IX - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de lances,
serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por alguma(s)
dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta,
proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.1.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a
seu favor o objeto desta licitação;
9.1.1.2. não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite
fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
9.1.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta ao
Portal
da
Transparência
do
Governo
Federal,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar
o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO
O critério de julgamento adotado será o de menor preço global anual.
CAPÍTULO XI – DA NEGOCIAÇÃO
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
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CAPÍTULO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 7 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
12.1.1. A proposta de preços deverá, ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos:
12.1.1.1. Em relação aos Itens 1 a 3: Planilha de composição de custos e formação de
preços, conforme modelo constante do Anexo 9, com especificação da categoria
profissional, carga horária diária, preço mensal unitário por categoria, preço total
mensal por categoria, preço global mensal e global total da proposta para os 12 (doze)
meses de execução contratual;
A composição dos custos da proposta será realizada a partir do
Acordo Coletivo de Trabalho ou da Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a)
sob a responsabilidade do licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1, devendo ser
observado, como valor mínimo, os salários-base informados no Anexo 6;
12.1.1.1.1.1. É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT
tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em
caso de vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante (art. 581,
§1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto
da licitação.
12.1.1.1.1.2. Deverá ser considerado o auxílio-alimentação no valor de
R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos), por dia útil de trabalho, fixado
por decisão na 14ª Reunião de 2011 da Comissão Diretora, realizada de
20/12/2011, ou valor estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho ou na
Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do
licitante nos termos do item 12.1.1.1.1.1, caso este seja superior àquele.
12.1.1.1.1.3. Deverá ser apresentado memorial de cálculo para os itens da
planilha de formação de custos por categoria, conforme Anexo 9,
especialmente os variáveis, cujo cálculo dependa de dados estatísticos e que
não sejam decorrentes de obrigação legal. Tal memorial será avaliado pelo
Pregoeiro, com o suporte técnico da Equipe de Apoio com formação
profissional na área contábil, havendo a possibilidade de diligências e
complementação de informações, caso se entenda necessário.
12.1.1.1.1.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência
não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) ou Escrituração Fiscal
Digital (EFD), comprovando que as alíquotas dos referidos tributos
constantes da planilha de custos correspondem à média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos
previstos no art. 3º das Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003, com base nos
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quatro últimos demonstrativos ou, quando estes forem em número inferior
a quatro, nos demonstrativos apresentados após o enquadramento da
empresa no regime de tributação lucro real.
12.1.1.2. Declaração expressa de que estará apta a iniciar a execução dos serviços no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato.
12.1.1.3. Declaração de que tomou conhecimento da retenção mensal das provisões
por meio de DGBM a ser realizada pelo Senado Federal, na forma do Capítulo IV e do
Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017 (Anexo 17).
12.1.1.4. Instrumento de outorga de poderes ao representante legal da empresa que
assinará o contrato.
12.1.1.5. Declaração de que concorda com as condições do edital para aceitação da
garantia contratual, nos termos do Anexo 20.
12.1.2. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta
pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail licita@senado.leg.br,
devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o horário do recebimento e
disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.1.3. O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar da
convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
12.1.4. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.1.5. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
12.1.6. Todos os valores constantes da proposta de preços e planilhas anexas deverão ser
expressos em algarismo arábico e na moeda Real, considerados apenas até os centavos,
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução
do contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e convenção coletiva
de trabalho adotada;
12.1.7. Caso venha a ser contratada, a licitante não poderá alegar falta ou omissão de itens
nas referidas planilhas, e, às suas expensas, deverá executar todos os serviços e fornecer todos
os materiais que se mostrarem posteriormente necessários ao pleno atendimento do objeto
contratado, sem que isso implique em custo adicional ao Senado Federal.
Caso haja erros ou inconsistências no preenchimento da Planilha e esta puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente
para arcar com todos os custos da contratação, será oportunizado à licitante realizar os ajustes
necessários, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação formal do Pregoeiro.
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12.2.1. Diante da complexidade das planilhas e ocorrência de novos erros decorrentes dos
ajustes realizados a partir do item 12.2 e os inúmeros incidentes de ordem legal, trabalhista,
tributário, previdenciário e contábil que emergem das planilhas, poderá o Pregoeiro
oportunizar à licitante melhor colocada a realização de novos ajustes.
A proposta será desclassificada quando:
12.3.1. as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com
as exigências estabelecidas no edital;
12.3.2. contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade
de remuneração.
O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as
especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser
superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 1).
12.4.1. Os valores unitários não poderão ser superiores aos constantes nos Anexos 7 e 8.
12.4.2. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza formal
e a complementação de informações.
12.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
12.4.4. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XIII – DA HABILITAÇÃO
A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de
Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
13.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos
Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar a fim de
suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o
disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.
Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do
certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme
natureza da pessoa jurídica.
Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no item
5.4 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a documentação
comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
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13.3.1. CAPACIDADE TÉCNICA:
13.3.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não
inferior a 12 (doze) meses, serviços contínuos de instalação e/ou reparação em redes de
telefonia, com número de postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
Considera-se como “equivalente” o quantitativo de, no mínimo, de 15
(quinze) postos de trabalho;
Para a comprovação do lapso temporal mencionado no subitem
13.3.1.1 (12 meses), será admitido o somatório de atestados, desde que as
contratações correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes;
Para a comprovação do quantitativo mencionado no subitem
13.3.1.1.1, será admitido o somatório de atestados;
A licitante deve disponibilizar todas as informações e documentos que
eventualmente se façam necessários à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, tais como documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os
serviços.
13.3.1.2. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do
registro no CREA, do(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução
dos serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional(is),
que tenha(m) vínculo coma empresa licitante, de nível superior, com formação em
Engenharia, em área de atuação compatível com as atividades previstas nos artigos 8º
e 9º da Resolução do CONFEA nº 218/1973 e nos termos do Anexo II da Resolução do
CONFEA nº 1.010/2005;
A comprovação do vínculo a que se refere a alínea “b.1” se fará com
a apresentação de cópia dos seguintes documentos: contrato social da licitante em
que conste o profissional como sócio; carteira de trabalho (CTPS), ficha de
registro de empregado ou contrato de prestação de serviço, em que conste a
licitante como contratante; ou, ainda, de declaração de contratação futura do
responsável técnico, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.
13.3.1.3. Termo de Vistoria ou Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme
previsto nos subitens 3.2 e 3.3 deste edital.
13.3.1.4. Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do
contrato.
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13.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
13.3.2.1. balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei ou de regulamentação da Receita
Federal do Brasil em caso de escrituração contábil digital, extraídos do Livro Diário,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, mediante os seguintes critérios:
LG - Liquidez Geral, LC - Liquidez Corrente e SG - Solvência Geral
superiores a 1 (um), sendo os índices obtidos a partir das seguintes fórmulas:

Onde
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor global anual estimado para a
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
do último exercício social.
13.3.2.2. Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor global anual
estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita através do balanço
exigido no subitem 13.3.2.1, admitindo-se a sua atualização até o mês que anteceder a
abertura desta licitação, por meio de índices oficiais, quando encerrado há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta.
13.3.2.3. declaração, conforme modelo constante do Anexo 12, que contenha Relação
De Compromissos Assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total
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dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem
por cento) do patrimônio líquido, podendo este ser atualizado na forma do subitem
13.3.2.2;
com o objetivo de demonstrar a veracidade das informações prestadas
na subcondição anterior, a licitante classificado, provisoriamente, em primeiro
lugar, deverá apresentar a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)
referente ao último exercício social.
caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados
na declaração de que trata o subitem 13.3.2.3, de 10% (para mais ou para menos)
em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do
Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos, a
serem apreciados pela Equipe de Apoio com formação na área contábil.
13.3.2.4. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio
da pessoa física; e
13.3.2.5. A documentação constante no SICAF poderá ser considerada para fins de
comprovação da documentação exigida no subitem 13.3.2.1 (balanço patrimonial) e
13.3.2.3.1 (Demonstração de Resultado do Exercício – DRE).
13.3.3. OUTROS DOCUMENTOS:
13.3.3.1. A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993; e
Declaração de Proposta Independente (DPI).
Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio,
através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
13.4.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no chat a data e o horário
do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
13.4.2. O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a
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depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte da licitante.
13.4.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o tempo
de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
13.4.4. Em caso de não envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.
13.4.5. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item
anterior.
13.4.6. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal, situada
na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.
13.4.7. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 13.4.
Os documentos de habilitação deverão se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente
alteração contratual ou transferência de acervo técnico.
13.5.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal
e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são
emitidos somente em nome da matriz.
13.5.2. Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-financeira poderão ser
apresentados em nome da matriz ou da filial.
Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos benefícios
da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
13.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art.
43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;
13.7.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura da
presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
13.8.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover diligências
para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de
fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou da configuração das
hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
13.9.1. Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a confusão
societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas jurídicas
envolvidas, em especial as seguintes características:
13.9.1.1. identidade dos sócios;
13.9.1.2. atuação no mesmo ramo de atividades;
13.9.1.3. data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da sanção
de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
13.9.1.4. compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou de
recursos humanos.
13.9.1.5. identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;
13.9.1.6. identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
13.9.2. Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção de
suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada a uma
outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados, suspenderá o
certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla defesa, em campo
próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos os
esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática de comportamento
ilícito.
13.9.3. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão temporária
e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim de declaração de
inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
13.9.3.1. inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;
13.9.3.2. relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a
eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento inidôneo.
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CAPÍTULO XIV – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável ou, ainda,
se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias
fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV – DO RECURSO
Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item anterior,
implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
15.1.2. Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção de
recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
15.1.3. O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitando-se
a verificar a presença dos pressupostos recursais.
15.1.3.1. A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de recurso
será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
15.1.3.2. Não será admitida intenção de recurso quando:
constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
fundada em mera insatisfação da licitante;
ostentar caráter meramente protelatório.
15.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
15.1.4.1. Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às razões
recursais no prazo indicado.
Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido,
será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
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15.2.1. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.
Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão objeto do
recurso.
15.3.1. Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à autoridade
superior para julgamento do recurso.
Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao
Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações do
Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e XXI,
da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
A homologação deste Pregão compete ao Diretor-Geral do Senado Federal.
O objeto deste Pregão será adjudicado pelo menor preço global anual à vencedora do
certame.
CAPÍTULO XVII – DA ASSINATURA DO CONTRATO
Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação digital
ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item
17.1.
17.1.2. O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá devolvêlo assinado no prazo previsto no item 17.1.
17.1.3. Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica o
Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar o
respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se
a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
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CAPÍTULO XVIII – DAS PENALIDADES
A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1, ficará
sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento
desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.
As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem 17.1.3,
e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções referidas
no item 18.1.
Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada
no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará sujeita ao pagamento de
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se contratada, ou sobre o valor total
de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais cominações legais.
Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à administração
pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os infratores às
penalidades previstas na referida lei.
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Até às 17:00h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br.
Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação.
19.2.1. A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a Administração
respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
19.4.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos
solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do certame.
As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
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CAPÍTULO XX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e
irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo 1 – Termo de Referência;
Anexo 2 – Descrição dos Serviços;
Anexo 3 – Qualificação dos Profissionais;
Anexo 4 – Equipamentos necessários e Uniformes;
Anexo 5 – Infraestrutura de Rede Atual do Senado Federal e Quantidade de Serviço Executado
no Último Contrato;
Anexo 6 – Descrição da Categoria, Quantidade, Jornada de Trabalho e Salário Base;
Anexo 7 – Planilha de Composição de Custos com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 8 – Planilha de Composição de Custos para Empresas Beneficiadas pela Desoneração
Tributária Prevista na Lei nº 13.161/2015 com Preços Máximos aceitáveis;
Anexo 9 – Planilha de preços de 1 (um) profissional nos termos da Instrução Normativa nº
06/2013 do MPOG/SLTI;
Anexo 10 – Modelo de Declaração de Vistoria ou de Dispensa de Vistoria;
Anexo 11 – Minuta de Contrato;
Anexo 12 – Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração
Pública;
Anexo 13 – Modelo de Apresentação de Proposta;
Anexo 14 – Modelo de Autorização;
Anexo 15 – Acordo entre o MPU e AGU;
Anexo 16 – Check List relativo às planilhas de formação de custos constantes do Anexo 9.
Anexo 17 – Ato da Diretoria-Geral nº 11/2017;
Anexo 18 – Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o SENADO e o Banco do Brasil,
para operacionalização do DGBM;
Anexo 19 – Modelo de Autorização Para Utilização do Sistema de Depósito em Garantia
Bloqueados para Movimentação – DGBM;
Anexo 20 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para aceitação
da garantia contratual; e
Anexo 21 – Ato do 1º Secretário nº 8/2018.
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É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.3.1. A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação de
informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária para
apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial
atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação e habilitação.
As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/1993 estão
previstas nos anexos deste edital.
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI – DO FORO
Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não possa
ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de Brasília, Seção
Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, 27 de março de 2020.
MARCUS VINÍCIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2020
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

ESPECIFICAÇÃO
Conforme Anexos 2, 3, 4 e 6 do Edital.
DO OBJETO
19739
CATSER
Item 1 – 20 profissionais
QUANTIDADE Item 2 – 6 profissionais
Item 3 – 4 profissionais
A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
instalação e reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico do
Senado Federal visa manter em operação toda infraestrutura e telefones em
JUSTIFICATIVA caráter permanente em suas dependências. Sem a mesma, não há como
manter a complexa rede telefônica em sua devida ordem, bem como, nos
casos de defeitos e suas incidências, não há como repará-los em um prazo
razoável para não impactar nos trabalhos legislativos.
ADJUDICAÇÃO Menor Preço Global Anual

Item

1

PREÇO
ESTIMADO

2
3

Categoria

Técnico em
telefonia I
Técnico em
telefonia II
Técnico em
telefonia III

Valor
Unitário
por
profissional
(R$)

Valor Total
Mensal/todos
os
profissionais
(R$)

Valor Total
Anual/todos
os
profissionais
(R$)

20

5.390,85

107.816,99

1.293.803,88

6

5.390,85

32.345,10

388.141,20

4

6.574,44

26.297,77

315.573,24

Quant.
de
profissionais

Total estimado global

1.997.518,32

Obs: Para as licitantes que sejam beneficiadas pela desoneração tributária
prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, o valor
máximo aceitável para esta licitação é de R$ 1.886.965,20, conforme
Anexo 8.
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VIGÊNCIA DO
CONTRATO

De 12 (doze) meses consecutivos, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses.
Conforme Cláusulas Sexta e Sétima da minuta de contrato (Anexo 11).

FORMA DE
PAGAMENTO

Observação: A contratação será feita com retenção de provisões trabalhistas
e/ou previdenciárias, nos termos do Capítulo IV e do Anexo 17 do edital.
CLASSIFICAÇÃO Programa de Trabalho: 01.031.0034.4061.5664
ORÇAMENTÁRIA Natureza da Despesa: 339037
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS Dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.
SERVIÇOS
FISCALIZAÇÃO Conforme Cláusula Décima Segunda da minuta de contrato (Anexo 11)
Brasília, 27 de março de 2020.
MARCUS VINÍCIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS TÉCNICOS EM
TELEFONIA
As atividades desenvolvidas pelos Técnicos em Telefonia são de instalação e
reparação na rede telefônica do Conjunto Arquitetônico desta Casa Legislativa, bem como
acompanhamento de obras voltadas às instalações telefônicas nos seus diversos órgãos e
gabinetes, de auxílio e de execução de novas instalações de cabeamento, de linhas
telefônicas e de ramais, pequenos reparos em aparelhos analógicos, aparelhos digitais,
aparelhos VoIP e fac-símiles, revisão de caixas e distribuidores telefônicos,
operacionalização do Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativa (telegramas),
liberação e/ou controle de estoques de materiais do almoxarifado de equipamentos em
telefonia utilizados nos reparos, extração de dados do tarifador para execução do
gerenciamento de atestos das chamadas e de contas telefônicas.
Técnico em Telefonia I
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções ou nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como
trocar os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabos lisos e de monofone nos fac símiles,
telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;
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-

Auxiliar na instalação de linhas e cabos, fora da galeria técnica, a serem executadas
por técnicos das Operadoras de Telecomunicaçõe ou qualquer outra verificação
necessária;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;

-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo Senado
Federal.

Técnico em Telefonia II
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Confeccionar guia de transferência patrimonial, utilizando os sistemas internos da
COOTELE;

-

Auxiliar na contagem e na verificação dos materiais que entram e saem do
almoxarifado de telecomunicações;

-

Operacionalizar o Sistema Spec – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Verificar e corrigir inconsistências no banco de dados do Spec – Sistema de
Postagem Eletrônica Corporativo;

-

Utilizar os sistemas internos da COOTELE, extrair dados, processá-los, atualizá-los
e analisá-los;

-

Executar a troca de visores, cordões espirais e monofone dos fac símiles e dos
telefones analógicos, digitais, e VoIP;

-

Realizar testes em aparelhos telefônicos analógicos, digitais, VoIP e fac símiles;

-

Instruir usuários no uso de sistemas internos de atestes de contas telefônicas;

-

Extrair dados de bancos de dados a partir de biblioteca de consultas disponível no
setor;
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-

Cadastrar e anexar documentos utilizando o sistema de gestão arquivística de
documentos do Senado Federal;

-

Autuar, receber, distribuir, tramitar e acompanhar processos, utilizando o sistema de
gestão arquivística de documentos do Senado Federal;

-

Auxiliar na instrução quanto aos ressarcimentos e cobranças de despesas telefônicas;

-

Controlar o recebimento, impressão, execução e encerramento de Ordens de Serviço
referentes às atribuições do setor;

-

Auxiliar no arquivamento e na guarda de documentos inerentes ao setor, bem como
de sua transferência ao arquivo central.

-

Auxiliar no levantamento da carga patrimonial do setor, quando solicitado pelo
chefe de serviço do órgão;

-

Receber ou despachar materiais de telecomunicações;

-

Elaborar, analisar e editar planilhas eletrônicas;

-

Providenciar cópias ou digitalizações de documentos.

Técnico em Telefonia III
-

Instalar e reparar redes de linhas telefônicas, tomadas, fios e cabos, e estender fios
e cabos condutores;

-

Executar as conexões no distribuidor geral e nos distribuidores intermediários nas
manutenções e nas instalações novas de linhas privativas e ramais, bem como trocar
os seus módulos de proteção;

-

Executar as trocas de cordões espirais, de cabo liso e de monofone nos fac símiles,
telefones analógicos, digitais e VoIP;

-

Instalar aparelhos telefônicos, independente da tecnologia, e efetuar as ligações
necessárias, utilizando ferramentas e materiais apropriados;

-

Executar os remanejamentos internos ou externos de linhas e ramais, identificando
os pares de cabos ligados ao DG, distribuidores intermediários e closets;

-

Instalar linhas diretas, linhas privadas (LP’s), ramais, linhas de dados ADSL;
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-

Lançar em gabinetes, áreas administrativas e residências oficiais cabos CI, CCI,
CCE e CTP-APL;

-

Adentrar à galeria técnica para lançar, reparar ou emendar cabos CI, CCE, CTPAPL e cabos ópticos;

-

Adentrar à galeria técnica para verificação da instalação de linhas e cabos a serem
executadas por técnicos das Operadoras de Telecomunicações;

-

Adentrar à galeria técnica para qualquer outra verificação necessária ao reparo das
linhas e aparelhos dos blocos administrativos ou gabinetes;

-

Emendar em caixas de passagens cabos CI, CCE e CTP-APL;

-

Instalar ou reparar caixas telefônicas, bem como trocar os blocos de conexões;

-

Instalar, reparar e organizar o cabeamento nos patch panels de telefonia nos closets
do Prodasen;

-

Realizar testes em cabeamento telefônico estruturado e convencional com auxílio
de equipamentos de teste especializados fornecidos pela Contratada ou pelo Senado
Federal;

-

Reparar preventivamente todos os distribuidores gerais do Conjunto Arquitetônico
Senado Federal, incluindo revisão em todos os módulos de proteção de linhas,
jumpers internos, cabos externos e seus pontos de aterramento em todo o complexo
predial do Senado Federal;

-

Reparar preventivamente todas as caixas telefônicas e conexões dos patch cords de
telefonia nos closets do Prodasen, verificação do tensionamento de cabos, excesso
de umidade, ação de intempéries e roedores, fontes de ruído e interferências nas
comunicações nas tubulações existentes e dentro da galeria técnica;

-

Operacionalizar os sistemas internos da COOTELE para impressão das ordens de
serviços e controle do fluxo das mesmas;

-

Distribuir, de forma equânime aos Técnicos em Telefonia I, os serviços que surgirão
por meio de ordens de serviço;

-

Reportar, tempestivamente, à empresa, as ausências para fins de substituições de
trabalhadores;
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 3
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Os profissionais que compõem a equipe técnica deverão ter as seguintes qualificações profissionais:
Técnicos em Telefonia I
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico em
telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em eletrotécnica,
ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo serem
estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por instituição
de ensino conceituada.

Técnicos em Telefonia II
Formação acadêmica
•
•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico em
telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em eletrotécnica,
ministrado por instituição de ensino conceituada;
Experiência profissional

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo serem
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•

estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por instituição
de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e Internet.

Técnicos em Telefonia III
Formação acadêmica
•
•

•

Ensino médio completo ou equivalente;
Curso de IRLA – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes ou curso básico em
telecomunicações ou curso básico em eletrônica ou curso básico em eletrotécnica,
ministrado por instituição de ensino conceituada;
Curso básico NR10.
Experiência profissional

•

•

Experiência mínima de 6 meses, comprovável em carteira de trabalho ou atestado
por empresa (s) onde trabalhou, em instalações e reparações em redes de
telecomunicações, ou um total mínimo de 100h/aula de laboratórios, podendo serem
estes de eletricidade, eletrônica e/ou telecomunicações, ministrados por instituição
de ensino conceituada;
Conhecimentos em editor de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico e Internet;

Entende-se, como curso básico em telecomunicações ou curso básico em eletrônica
ou curso básico em eletrotécnica, aquele, ministrado por instituição de ensino conceituada,
onde já foi concluído, pelo menos, o segundo semestre do curso técnico em
telecomunicações, ou do curso técnico em eletrônica ou do curso técnico em eletrotécnica.
Entende-se, como instituição de ensino conceituada, os institutos federais e as
escolas técnicas, públicas ou privadas.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 4
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, CUSTOS E DEPRECIAÇÃO E
UNIFORMES
Ferramentas para uso individual
-

01 (uma) maleta profissional MF931 preta – Vonder;

-

01 (uma) chave de fenda 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave de fenda 1/4” x 6”;

-

01 (uma) chave Philips 1/8” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 3/16” x 3”;

-

01 (uma) chave Philips 1/4” x 6”;

-

01 (um) alicate universal 6”, Tramontina, Belzer, Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 6” (referência Gedore, Tramontina, Belzer,
Vanádio);

-

01 (um) alicate de corte diagonal 4” (referência Gedore, Tramontina, Belzer);

-

01 (um) alicate de bico longo 6” – meia cana (referência Gedore, Tramontina,
Belzer);

-

01 (um) alicate de bico meia cana curvo 8” (referência Gedore, Tramontina,
Vanádio, Belzer);

-

01 (um) chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI de telefonia;

-

01 (um) badisco tecla com garras jacaré (referência Multitoc, Intelbras);
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-

01 (um) multímetro digital (referência: Minipa ET-1005);

-

01 (um) ferro de solda de 30 watts;

-

01 (um) sugador de solda;

-

01 (uma) tesoura para cabistas

-

01 (um) alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

-

01 (um) kit localizador de cabos spartec GHI 500 – gerador de tom;

-

01 (um) pincel de 3/4";

-

01 (um) estilete grande;

-

01 (uma) chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10);

-

01 (um) cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa.

Ferramentas para uso coletivo
-

01 (uma) furadeira profissional com mais de 700w (referência: Bosch, Makita,
Dewalt);

-

03 (três) parafusadeiras elétricas recarregáveis, com controle de torque, (referência:
Back&Decker, Dewalt, Makita);

-

01 (um) jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças;

-

01 (um) jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”;

-

02 (duas) pistolas de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro - 40w;

-

04 (quatro) rádios de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias
recarregáveis;

-

02 (duas) lanternas LED recarregáveis (mínimo 19 LEDs), com fonte de
alimentação para sua recarga em 220Vca;

-

01 (uma) escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg;

-

02 (duas) escadas de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg.
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As malas de ferramentas individuais serão fornecidas a 23 (vinte e três) Técnicos
em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas uma para um Técnico
em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se responsabilizarão
pela sua guarda e manuseio. Sua substituição dar-se-á com seu extravio ou quando as
mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou do
colaborador ao preposto da empresa. A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não
eximirá o Técnico em Telefonia em ressarci-la junto à empresa.
As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues ao Serviço de Rede Telefônica
– SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos. Sua substituição dar-seá com seu extravio ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação
do fiscal ou gestor ao preposto da empresa. A substituição pelo mau uso ou extravio não
eximirá o Técnico em Telefonia, que a usou ou a perdeu, em ressarci-la.
Custo das ferramentas
Abaixo segue o custo estimado das ferramentas necessárias para execução do objeto
dessa contratação, extraído da mediana dos preços pesquisados:
Tabela 6 – Custo das ferramentas
DESCRIÇÃO:
Qtd
Valor unit.
Maleta profissional MF931 preta
23 un
R$ 347,00
Chave de fenda 1/8” x 3”
23 un
R$ 6,60
Chave de fenda 3/16” x 3”
23 un
R$ 6,61
Chave de fenda 1/4” x 6”
23 un
R$ 9,90
Chave Philips 1/8” x 3”
23 un
R$ 8,34
Chave Philips 3/16” x 3”
23 un
R$ 7,58
Chave Philips 1/4” x 6”
23 un
R$ 13,15
Alicate universal 6”
23 un
R$ 46,80
Alicate de corte diagonal 6”
23 un
R$ 52,05
Alicate de corte diagonal 4”
23 un
R$ 34,75
Alicate de bico longo 6” – meia cana
23 un
R$ 49,65
Alicate de bico meia cana curvo 8”
23 un
R$ 58,00
Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI
23 un
R$ 16,69
Badisco tecla com garras jacaré
23 un
R$ 84,95
Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)
23 un
R$ 67,36
Ferro de solda de 30 watts
23 un
R$ 34,20
Sugador de solda
23 un
R$ 17,62
Tesoura para cabistas
23 un
R$ 39,90
Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10
23 un
R$ 29,90
Kit localizador de cabos spartec GHI 500
23 un
R$ 135,99
Pincel de 3/4";
23 un
R$ 2,70
Estilete grande
23 un
R$ 9,59
Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)
23 un
R$ 12,46

Valor total

R$ 7.981,00
R$ 151,80
R$ 152,03
R$ 227,70
R$ 191,82
R$ 174,34
R$ 302,45
R$ 1.076,40
R$ 1.197,15
R$ 799,25
R$ 1.141,95
R$ 1.334,00
R$ 383,87
R$ 1.953,85
R$ 1.549,28
R$ 786,60
R$ 405,26
R$ 917,70
R$ 687,70
R$ 3.127,77
R$ 62,10
R$ 220,57
R$ 286,58
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Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa
Furadeira profissional com mais de 700w
Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de
torque
Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5
peças
Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”
Pistola de cola quente para bastão de 11mm de
diâmetro – 40w
Rádio de comunicação com alcance mínimo de
10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com
fonte de alimentação para sua recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg
Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável,
suporta no mínimo 120kg

23 un
1 un

R$ 38,36
R$ 391,99

R$ 882,28
R$ 391,99

3 un

R$ 699,00

R$ 2.097,00

1 un

R$ 42,47

R$ 42,47

1 un

R$ 49,76

R$ 49,76

2 un

R$ 55,17

R$ 110,34

4 un

R$ 318,00

R$ 1.272,00

2 un

R$ 108,06

R$ 216,12

1 un

R$ 209,00

R$ 209,00

2 un

R$ 191,38

R$ 382,76

VALOR
TOTAL

R$ 30.764,89

Baseado nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal - SRF nºs.
162/98 e 130/99, as ferramentas acima descritas têm vida útil de 5 (cinco) anos, com
excessão das escadas de alumínio, lantena, pistola de cola quente, multímetro e ferro de
solda que têm vida útil de 10 (dez) anos. Para melhor detalhamento, seguem vida útil e taxa
anual de depreciação para cada ferramenta na tabela abaixo:
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Tabela 7 – Vida útil e depreciação das ferramentas
Item

Discriminação dos materiais (especificações)

Nomenclatura
NCM

Vida útil (anos)

Taxa anual
depreciação

1

Maleta profissional MF931 preta

3923.10

5

20%

2

Chave de fenda 1/8” x 3”

8.204

5

20%

3

Chave de fenda 3/16” x 3”

8.204

5

20%

4

Chave de fenda 1/4” x 6”

8.204

5

20%

5

Chave Philips 1/8” x 3”

8.204

5

20%

6

Chave Philips 3/16” x 3”

8.204

5

20%

7

Chave Philips 1/4” x 6”

8.204

5

20%

8

Alicate universal 6”

8203.20

5

20%

9

Alicate de corte diagonal 6”

8203.20

5

20%

10

Alicate de corte diagonal 4”

8203.20

5

20%

11

Alicate de bico longo 6”

8203.20

5

20%

12

Alicate de bico meia cana curvo 8”

8203.20

5

20%

13

Chave enroladeira e desenroladeira para blocos BLI

8.204

5

20%

14

Badisco tecla com garras jacaré

8.517

5

20%

15

Multímetro digital (referência: Minipa ET-1005)

9.030

10

10%

16

Ferro de solda de 30 w atts

8.515

10

10%

17

Sugador de solda

8.203

5

20%

18

Tesoura para cabistas

8.201

5

20%

19

Alicate para inserção em bloco Krone/BaRGoa/M10

8203.20

5

20%

20

Kit localizador de cabos spartec GHI 500

8.526

5

20%

21

Pincel de 3/4";

8.203

5

20%

22

Estilete grande

8.203

5

20%

23

Chave tipo Torx com cabo reto (medida: T10)

8203.20

5

20%

24

Cordão JIG de teste para blocos M10/Bargoa

25

Furadeira profissional com mais de 700w

26

Parafusadeira elétrica recarregável, com controle de torque

8207.30

5

20%

27

Jogo de broca para concreto de 4 a 10mm com 5 peças

8207.30

5

20%

28

Jogo de broca de aço rápido para metais - 1/16” a ¼”

8207.30

5

20%

29

Pistola de cola quente para bastão de 11mm de diâmetro – 40w

8.465

10

10%

30

8.525

5

20%

8.456

10

10%

32

Rádio de comunicação com alcance mínimo de 10km e baterias recarregáveis
Lanterna LED recarregável (mínimo 19 LEDs), com fonte de alimentação para sua
recarga em 220Vca
Escada de alumínio com 8 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

33

Escada de alumínio com 6 degraus, dobrável, suporta no mínimo 120kg

8.428

10

10%

31

8.517

5

20%

8207.30

5

20%

Uniformes para os Técnicos em Telefonia
O uniforme garante aos funcionários uma adequada apresentação perante
autoridades dos diversos órgãos desta Casa Legislativa. Em suas atividades diárias, esses
funcionários são frequentemente requisitados a realizarem atendimentos personalizados a
Senadores e Diretores. Deste modo os uniformes serão compostos das seguintes peças:
MASCULINO – uso individual
a) 05 (cinco) camisas sociais manga longa, contendo pelo menos um bolso em cada;
b) 03 (três) calças sociais;
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c) 05 (cinco) pares de meia;
d) 02 (dois) pares de sapatos sociais em couro;
e) 02 (dois) cinto em couro;
f) 01 (um) casaco de frio social;
g) 03 (três) gravatas com estampas variadas.
MASCULINO – uso comum
a. 05 (cinco) jalecos em tecido resistente, na cor que caracteriza a empresa;
b. 05 (cinco) guarda-chuvas grandes;
c. 05 (cinco) pares de luvas em couro de vaqueta com CA;
d. 05 (cinco) pares de botas de borracha com CA;
FEMININO – uso individual
a) 02 (dois) terninhos
b) 05 (cinco) blusas;
c) 03 (três) calças;
d) 02 (dois) pares de sapatos social em couro.
Os uniformes masculinos e femininos de uso individual serão fornecidos aos
colaboradores ou colaboradoras da empresa, de uma só vez, para boa apresentação dos
mesmos na execução de seus serviços, sendo vedado qualquer desconto financeiro aos
funcionários. Sua substituição dar-se-á com periodicidade anual ou, por causa de sua má
qualidade ou deterioração em serviço, quando reportado pelo gestor ou fiscal ao preposto
da empresa.
Os uniformes masculinos de uso comum serão todos entregues ao gestor ou fiscal
para utilização em serviços específicos e esporádicos, sendo vedado qualquer desconto
financeiro aos funcionários. Sua substituição dar-se-á apenas quando os mesmos estiverem
deteriorados, por meio de comunicação do gestor ou do fiscal ao preposto da empresa.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 5
INFRAESTRUTURA DE REDE ATUAL DO SENADO FEDERAL
E QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO NO ÚLTIMO CONTRATO
1. Infraestrutura

A infraestrutura da rede telefônica do CASF, sob responsabilidade da COOTELE,
em especial ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, ao Serviço de Tarifação – SETARIF
e ao Serviço de Almoxarifado de Material de Telecomunicações – SEALMAT, compõe-se
de, aproximadamente:
- 11.450 (onze mil quatrocentos e cinquenta) pares metálicos de rede interna
chegando ao DG principal (Unidade de Apoio VI – COOTELE), distribuídos por
todo o complexo predial do Senado;
- 980 (novecentos e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o DG
principal às Concessionárias de Telecomunicações;
- 360 (trezentos e sessenta) pares metálicos de rede interna nas Residências
Oficiais da SQS 309;
- 200 (duzentos) pares metálicos de rede externa interligando os blocos C/G com
o D das Residências Oficiais da SQS 309;
- 180 (cento e oitenta) pares metálicos de rede externa interligando o PABX das
Residências Oficiais da SQS 309 às Concessionárias de Telecomunicações;
- Rede interna da Residência Oficial da Presidência do Senado Federal – QI 12 do
Lago Sul;
- Rede interna do Centro de Transmissão do Colorado;
- Rede interna da Sala de Transmissão da Torre de TV de Brasília;
- 400 (quatrocentas) caixas de distribuição telefônica;
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- 11 (onze) DG’s: COOTELE – Bloco 13, Centro de Transmissão do Colorado,
Residências Oficiais – Asa Sul, Residência Oficial – Lago Sul, Anexo II –
subsolo, Anexo I – subsolo, Bloco 1 (Prodasen), Bloco 2 (Interlegis), Bloco 10
(Gráfica), Bloco 17 (Serviço Médico), Bloco 19 (Garagem Externa);
- Sistemas de rede estruturada e convencional;
- Galerias subterrâneas interligando diversas edificações;
- Cabos CCI, CI, CCE e CTP-APL privativos do Senado com capacidade variando
de 01 (um) até 600 (seiscentos) pares;
- 1 (um) almoxarifado de materiais de telecomunicações no prédio da COOTELE
com cabos telefônicos, aparelhos telefônicos, tomadas telefônicas, caixas
telefônicas, parafusos, espelhos etc;
- 1 (um) conjunto de equipamentos que processam a tarifação das ligações que
entram e que saem do PABX desse Senado Federal, para efeitos de averiguações
das contas telefônicas em nível local ou de longa distância.
O atendimento abrange todos os 4.862 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois)
aparelhos instalados no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, sendo distribuídos em:
470 (quatrocentos e setenta) telefones IP; 1.092 (um mil e noventa e dois) telefones
analógicos e 3.300 (três mil e trezentos) telefones digitais.
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2. Quantidade de serviço executada no último contrato
Tabela 10 – Quantidade de ordens de serviços executadas nos últimos dois anos
2018
Quantidade OS
2019
Quantidade OS
janeiro
579
janeiro
721
fevereiro
818
fevereiro
1204
março
638
março
931
abril
530
abril
808
maio
609
maio
764
junho
587
junho
813
julho
363
julho
662
agosto
1127
agosto
614
setembro
585
setembro
631
outubro
710
outubro
573
Total OS
15020
novembro
487
dezembro
266
Média
683

O cálculo para equipe mínima não pode ser feito com a média mensal acima, pois,
em meses com atividades atípicas, tais como posses de Senadores, reformas de gabinetes,
aprovação de projetos importantes ao país, dentre outros, a equipe não daria conta do
excesso de serviços, prejudicando a qualidade e eficiência e não atenderia ao ANS – acordo
de nível de serviço estipulado para execução das ordens de serviços. Deste modo, na tabela
11 que segue, apresentam-se os meses com atividades atípicas ocorridas durante os dois
últimos anos.
Tabela 11 – Quantitativo de OS em meses com atividades atípicas no Senado Federal
Ano
2018
2019
2019

Data
Quantidade OS Ocorrência
Votação do orçamento de 2019
agosto
1127
Posse de Senadores e respectivas trocas de gabinetes
fevereiro
1204
Reformas e trocas de gabinetes de Senadores
março
931
Total de OS
3262
Média

1087

Como cada ordem de serviço, em geral, pela natureza inerente ao trabalho de
reparação ou instalação de cabeamentos de telefonia, tem que ser executada por, pelo
menos, dois Técnico em Telefonia, logo, em média, cada dupla de técnico executará 3
ordens de serviço por dia, uma vez que sua jornada de trabalho será de 6 (seis) horas diárias.
A utilização de transporte para deslocamento no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, pela média histórica, tem ocorrido em até 5% (cinco porcento) das ordens de
serviços executadas na Tabela 10.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 018063/2019-84)
ANEXO 6
DESCRIÇÃO DA CATEGORIA, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E
SALÁRIO BASE
ITEM

TOTAL DE
FUNCIONÁRIOS

CATEGORIA

JORNADA DE
TRABALHO

SALÁRIO BASE

01

20

Técnico em Telefonia I

30 horas semanais

R$ 2.030,82

02

6

Técnico em Telefonia II

30 horas semanais

R$ 2.030,82

03

4

Técnico em Telefonia III

30 horas semanais

R$ 2.030,82

- Os valores salariais das categorias deverão estar compatíveis com Acordo Coletivo de Trabalho
ou Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) sob a responsabilidade do licitante, devendo ser
observado, como valor mínimo, os salários-base informados na tabela acima (Acórdão TCU nº
189/2011 – Plenário).
- É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista seu enquadramento
sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação sindical plúrima do empregador
terceirizante (art. 581, §1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os
segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto da licitação.
- A licitante se responsabiliza pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT incidente sobre o contrato em decorrência de decisão
judicial ou fato que afete o enquadramento sindical da CONTRATADA ou a sua vinculação a
instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão de classe de
sua categoria.
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Segue abaixo a planilha resumo com o quantitativo de funcionários dividos em
turnos e jornadas de trabalhos:
Tabela 13 – Quantitativos de funcionários, turno e sua jornada de trabalho

Qtd.
funcionários
10
6
2
10
2

Categoria
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia II
Técnico em Telefonia III
Técnico em Telefonia I
Técnico em Telefonia III

Turno

Jornada de
trabalho
Matutino
08:00 às 14:00
Diário
08:00 às 20:00
Matutino
08:00 às 14:00
Vespertino 14:00 às 20:00
Vespertino 14:00 às 20:00
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 7
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COM PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Custo Unitário

Custo Mensal

Técnico em Telefonia I

20

5.390,85

107.816,99

Técnico em Telefonia II

6

5.390,85

32.345,10

Técnico em Telefonia III

4

6.574,44

26.297,77

TOTAL MENSAL

166.459,86

TOTAL ANUAL (12 meses)

1.997.518,32

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), incidente
sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 8
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA EMPRESAS BENEFICIADAS
PELA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 13.161/2015, QUE
ALTEROU A LEI Nº 12.546/2011
COM PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
CATEGORIAS

Quantidade

Custo Unitário

Custo Mensal

Técnico em Telefonia I

20

5.098,65

101.973,03

Técnico em Telefonia II

6

5.098,65

30.591,91

Técnico em Telefonia III

4

6.170,54

24.682,16

TOTAL MENSAL

157.247,10

TOTAL ANUAL (12 meses)

1.886.965,20

Obs 1: Para cada categoria deve ser apresentada uma planilha de formação de custos.
Obs 2: Técnicos em Telefonia III fazem jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), incidente
sobre o salário.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 9
PLANILHA DE PREÇOS DE 1 (Um) PROFISSIONAL NOS TERMOS DA IN Nº 5/2017, DO MPOG/SLTI
Empresa
CNPJ
CCT ou ACT
Data Proposta
Empresa beneficiada com a desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011? ( )Não ( )Sim. Indicar
fundamentação legal (norma, artigo e inciso).
LUCRO REAL / PRESUMIDO
CATEGORIA

Este modelo de planilha de custos é exemplificativo.
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO:

Percentuais

VALOR PROPOSTA

Salário Base
Adicional Periculosidade
Adicional Insalubridade SM
Adicional Noturno
Hora noturna adicional
Adicional de HE
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-

Intervalo interjornada
Outros
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Auxilio Transporte {(x...(dias) -6% s/ salário} (Decreto nº 37.940/2016 - GDF)
Auxilio Alimentação ( por dia útil de trabalho)
Assistência Médica (Convenção Coletiva)
Seguro de vida ou invalidez
Auxílio funeral (convenção coletiva cláusula)

-

TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos

-

Uniforme (EPI)
Materiais (de consumo)
Equipamentos
Outros
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS:
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1.PREVIDENCIARIO E FGTS
INSS (art. 22, inciso I, Lei nº 8.212/91)
SESI ou SESC (art. 30, Lei nº 8.036/90 e art. 1º, Lei 8.154/90)
SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/86)
INCRA (art. 1º, I, Decreto Lei 1.146/70 e Lei 7.787, de 30/06/89)
Salário Educação (art. 3º, inciso I, Decreto nº 87.043/82)
FGTS (Lei Complementar nº 110/01 e art. 30, Lei nº 8.036/90)

Percentuais

VALORES
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Risco de Acidente do Trabalho/RAT/INSS (inciso II,B, Lei 8.212/91 e Anexo V, Decreto 6.042/08) (1)
(Variável de 1% a 3%)
SEBRAE (§ 3º, art. 8º, Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90)

-

TOTAL :
4.2 13º SALÁRIO

Percentuais
13º Salário
Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o 13º salário
TOTAL :

4.3. AFASTAMENTO MATERNIDADE
Afastamento maternidade
Incidência do 4.1. sobre afastamento maternidade

Percentuais

VALORES
VALORES
-

TOTAL :
4.4. PROVISÃO P\ RESCISÃO
Aviso Prévio Indenizado ( art. 7º, XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT) (2)
Incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado

Percentuais

VALORES
-

Aviso Prévio Trabalhado (art. 7º, inciso XXI, CF e 477, 487 e 491, CLT)
Incidência do 4.1. sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa sobre FGTS dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado

3,82%
TOTAL :

4.5. CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Férias
Adicional de Férias
Auxílio doença ( arts. 59 a 64, Lei 8.213/91, art. 18, Lei nº 8.212/91 e art. 476, CLT)
Licença paternidade (art. 7º, inciso XIX, CF e 10, § 1º CLT)
Faltas legais (art. 473 e 83, CLT)

Percentuais

VALORES
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Acidente de Trabalho (arts. 19 a 23, Lei 8.213/91, art. 473, CLT e Lei nº 6.367/76)
Outros

TOTAL :

-

TOTAL :

-

Subtotal
Incidência do 4.1. sobre o Custo da Reposição
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

MÓDULO 4 (ENCARGOS TRABALHISTAS)
PREVIDENCIARIO E FGTS
13º SALÁRIO
AFASTAMENTO MATERNIDADE
PROVISÃO RESCISÃO
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
TOTAL1 (MÓDULOS: 1+2+3+4)
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5
A
B
C
C.1
C.2
C.3

Percentuais
CUSTOS INDIRETOS (Taxa de Administração)
LUCRO
TRIBUTOS
Tributos Federais (PIS)
Tributos Federais (COFINS)
Tributos Estaduais
Tributos Municipais (ISS)
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011e IN RFB 1436/2013

VALORES

-

C.4
(Somente para empresa beneficiada pela desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011)
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Subtotal

-

VALOR TOTAL (SUBTOTAL MÓDULO 5 + LUCRO)

-

(categoria
profissional)

Quantidade
TOTAL UNITÁRIO

1

TOTAL GERAL

1

VALORES

Observações:
1) Especificar a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho vigente tendo em vista seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de
“vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante”, norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no
objeto da licitação.
2) Apresentar memorial de cálculo dos itens variáveis da planilha (módulos I a IV)
3) O item Reserva Técnica não será aceito sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item, conforme disposto no Acórdão 593/2010 do
TCU - Plenário. Serão observados os limites estabelecidos pelo Acórdão 1753/2008 do TCU - Plenário.
Módulo 1:
Apresentar memorial de cálculo dos itens da "Composição da Remuneração"
Módulo 2 :
De acordo com a CCT vinculada à proposta, no Módulo II, poderá haver variação na quantidade de itens contemplados. Não será aceita a inclusão do item "Treinamento/Reciclagem
de Pessoal" (Acórdão 592/2010 - TCU - Plenário) nem do item "Supervisão e Fiscalização" (Acórdão 593/2010 - TCU - Plenário).
O Senado Federal não considerará os itens ‘Assistência Médica’, ‘Seguro de Vida’, ‘Auxílio Funeral’ ou quaisquer outros itens cuja
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obrigação de arcar com seus custos possua condicionantes que limitem as obrigações da empresa, e/ou que apliquem a obrigação somente aos profissionais da empresa que prestem
serviços terceirizados vinculados a um tomador de serviço.
Módulo 3 :
Apresentar memorial de cálculo dos itens especificados.
Módulo 4 :
Caso a empresa seja beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº 12.546/2011, a fim de majorar os percentuais anteriores e
facultar o retorno à opção pela oneração da folha de pagamento, deverá preencher este módulo prevendo esta condição.
O RAT (antigo SAT) contido Módulo IV poderá variar de 1,00% a 3,00% (com incidência do FAP, se for o caso), de acordo com o risco associado ao CNAE - Classificação Nacional
de Atividades Econômicas Preponderante da empresa atribuído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999). O percentual fixado na planilha apresentada está
sujeito a análise de adequação no momento da apresentação das propostas, na abertura do pregão.
Caso haja incidência do FAP, deve ser apresentada documentação hábil que comprove o fator incidente sobre o RAT considerado. Salienta-se, ainda, que não será possível a revisão
contratual futura em decorrência de modificações neste tributo (seja por alteração no enquadramento ou alteração no FAP). Assim, se houver o conhecimento de situações que ensejarão
alterações no futuro, estes fatores deverão ser considerados, bem como deve ser apresentada uma justificativa detalhada, que será avaliada no momento da validação das propostas.
Os percentuais referentes aos itens “Aviso Prévio Trabalhado” e Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado” serão devidos apenas no primeiro ano de vigência do contrato.
Havendo a prorrogação contratual, estes itens serão suprimidos da planilha de custos do contrato, em atendimento ao exposto nos Pareceres nº 003/2015 e 001/2016, da Secretaria de
Controle Interno do SF, em consonância com o Acórdão nº 3006/2010 – Plenário/TCU.
Os valores percentuais do “Aviso Prévio Trabalhado” e do “Aviso Prévio Indenizado” deverão ser complementares em até 100% da mão de obra contratada.
Após o primeiro ano do contrato será excluído o item “Incidência do 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado”.
A exclusão do “Aviso Prévio Trabalhado” e da respectiva incidência da planilha não enseja a exclusão do item “Multa sobre FGTS dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado”
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O valor percentual do item “Multa sobre FGTS dos Avisos Prévios Indenizado e Trabalhado” será fixo e corresponderá a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) da
remuneração do empregado.

Módulo 5 :
Não será possível a especificação dos percentuais de IRPJ e CSLL (módulo V), de acordo com a orientação do subitem 9.5.11 do Acórdão 1.595/2006 do TCU.
As alíquotas do Cofins e do PIS são 7,6% e 1,65%, respectivamente, no regime tributário Lucro Real. As alíquotas do Cofins e do PIS são 3,0% e 0,65%, respectivamente, no Lucro
Presumido.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 10
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE DISPENSA DE VISTORIA
(a depender do caso)
Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do(a) [Identificação da Licitação],
que eu, [Nome completo do Responsável Técnico pela Empresa], [Profissão], portador(a) do CPF
nº [Número do CPF], representante legal da empresa [Nome da Empresa Licitante], estabelecida
no(a) [Endereço constante dos documentos de constituição da empresa], para os fins da presente
declaração, vistoriei todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em
consideração, OU não considero necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do
Edital da licitação são suficientes para demonstrar as condições e grau de dificuldade para a plena
execução do objeto.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante legal da Empresa)
(CPF No.:____________________)

OBS: A licitante deverá adequar o texto à declaração pretendida.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ANEXO 11
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a
empresa __________________ para a prestação de
serviços de instalação e reparação de redes
telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado
Federal, durante o período de 12 (doze) meses
consecutivos.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________, com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___)
___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela
__/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, documento digital nº
________ do Processo n.º 00200.018063/2019-84, incorporando o edital e a proposta apresentada
pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este instrumento, e sujeitando-se as partes
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado
Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015, e das
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de instalação e reparação de
redes telefônicas no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12
(doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato
e do edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I – manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e qualificações que
ensejaram sua contratação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas;
II – apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;
III – efetuar o pagamento de seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e sociais, bem
assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato;
IV – designar formalmente preposto em Brasília, para representá-la perante a Administração
durante todo o período de vigência do contrato, não podendo este ser um dos empregados por
meio deste contrato;
V – manter seus empregados e prepostos uniformizados, fornecendo-lhes uniformes e calçados,
em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, de acordo com a respectiva categoria
profissional, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo 4, devendo haver
substituição com periodicidade anual, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
VI – fornecer ao gestor do contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos do início da
execução do contrato:
a) relação nominal dos profissionais, impressa e em mídia digital, com as respectivas
categorias, endereços e telefones residenciais e celular, horário de trabalho, local de
lotação, e comunicar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer durante a execução
dos serviços; e
b) documentos necessários à expedição de crachá pela Polícia do SENADO, para cada um
dos empregados prestadores de serviços no Senado Federal;
VII – comunicar ao gestor do contrato todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos
serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os dados e as circunstâncias julgados
necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos.
VIII – substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao
substituído, nos seguintes casos:
a) falta justificada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem prévia
autorização, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a contar da comunicação da ausência, com
trabalhador com a mesma qualificação técnica, ficando sujeita à glosa de um dia de
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trabalho do funcionário (1/30 do valor mensal do funcionário) que se encontra na planilha
de composição de custo, no caso de não substituição, e a glosa no pagamento, em caso de
atraso na substituição, conforme Cláusula Quinta – Do Instrumento de Medição de
Resultado;
b) licenças;
c) solicitação do gestor do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;
d) automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de
ocorrências;
e) quando não possuir a qualificação mínima exigida; e
f) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou
inconvenientes ao SENADO, devidamente justificado.
IX – efetuar o pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 22,12 (vinte e dois reais e doze
centavos) por dia trabalhado, conforme fixado por decisão da Comissão Diretora na 14ª Reunião
de 2011, de 20/12/2011, ou o valor estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho vinculada
à proposta da CONTRATADA, caso seja superior àquele, antecipadamente ao mês de referência,
no prazo legal ou no previsto em disposição específica da Convenção Coletiva de Trabalho
aplicável;
X – fornecer transporte (de sua propriedade ou locado) ou vale-transporte para atender os dias de
trabalho, antecipadamente ao mês de referência, no prazo legal ou no previsto em disposição
específica da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável;
XI – efetuar o pagamento do salário dos profissionais alocados até o 5º dia útil do mês subsequente
à realização dos serviços;
XII – efetuar, se for o caso, o pagamento de serviços extraordinários, por empregado, quando
esgotados todos os meios de utilização do “BANCO DE HORAS”, de acordo com o que tiver
previsto no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho vinculada à proposta da CONTRATADA
e em conformidade com o art. 59 do Decreto-Lei nº 5.452/43;
XIII – registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos
postos de trabalho por meio de sistema biométrico de registro de jornada ou sistema eletrônico
similar, na forma disposta no § 2º do artigo 74 da CLT, permitindo à fiscalização do SENADO o
acesso aos respectivos dados.
a) Os empregados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item
anterior, no mínimo, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, e, se for o
caso, os intervalos intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o
cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.
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b) A instalação do sistema de controle de frequência não exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na
prestação dos serviços.
c) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto, em até 30
(trinta) dias corridos após o início da execução do contrato, em local a ser acordado com o
gestor do contrato.
XIV – selecionar, treinar e reciclar os profissionais que irão prestar o serviço objeto deste
contrato;
XV – alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados,
com a utilização do ferramental adequado, de acordo com as especificações técnicas (Anexos 3 e
4 do edital);
XVI – observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenção Coletiva de Trabalho
vinculada à proposta da CONTRATADA, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho,
inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida;
XVII – manter disciplina nos locais dos serviços e retirar o profissional com conduta insatisfatória
e/ou inconveniente, quando devidamente justificado;
XVIII – manter seus profissionais identificados por intermédio de crachás, com fotografia
recente, expedidos pela Polícia do SENADO;
XIX – responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança e de prevenção de incêndios;
XX – fornecer ao gestor do contrato todas as informações por este solicitadas, no prazo de 5
(cinco) dias úteis;
XXI – apresentar no primeiro mês da prestação dos serviços a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela CONTRATADA; e
c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços.
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XXII – entregar ao gestor do contrato até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços,
quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
XXIII – entregar, quando solicitado pelo SENADO, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do SENADO;
b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o SENADO;
c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado; e
e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
XXIV – entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato,
após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de
sua extinção ou rescisão:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 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.
XXV – apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os
documentos elencados no inciso XXI;
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XXVI – entregar o modelo de autorização constante no Anexo 15 do edital assinado, por ocasião
da assinatura do contrato;
XXVII – providenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e movimentação do
DGBM, em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação do SENADO;
XXVIII – viabilizar , no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
os meios necessários para:
a) o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal do Brasil, com
o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias e para o FGTS foram
recolhidas;
b) a obtenção do Cartão Cidadão pelos empregados junto à Caixa Econômica Federal;
c) a obtenção de extratos individuais de recolhimentos sempre que solicitado pela
fiscalização.
XXIX – fornecer mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e meios de locomoção nos
quantitativos que se fizerem necessários à execução dos serviços;
XXX – fornecer equipamentos de proteção individual, ferramentas e transporte adequado no
deslocamento ao Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução dos serviços do
objeto desse contrato, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
XXXI – manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos imediatamente, sendo que
os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na
rede elétrica;
XXXII – identificar todos os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade, de forma
a não serem confundidos com similares de propriedade do SENADO;
XXXIII – responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais de sua
propriedade alocados para execução dos serviços, não cabendo ao SENADO qualquer
responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros fatos que possam vir
a ocorrer;
XXXIV – responsabilizar-se por seus empregados, ficando o SENADO isento de qualquer
responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive trabalhista;
XXXV – responsabilizar-se por qualquer atendimento médico de seus empregados, por acidente
ou mal súbito, ocorrido no horário de expediente;
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XXXVI – responsabilizar-se pelos ônus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face
de alteração superveniente de ACT/CCT vinculada a proposta da CONTRATADA em
decorrência de decisão judicial ou de fato que afete o seu enquadramento sindical ou a sua
vinculação a instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por órgão
de classe de sua categoria;
XXXVII – observar as diretrizes de que trata o Ato do Primeiro-Secretário nº 8/2018, Anexo 21
do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No mínimo 20% (vinte por cento) das vagas previstas neste
contrato deverão ser preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda a execução
contratual, conforme Ato da Comissão Diretora nº 07, de 2014.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/1993.
I – O disposto neste parágrafo deve ser observado ainda para os custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte;
II – Caso a proposta apresentada pela contratada apresente eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a contratada, este será revertido como
lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente pela
CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso se enquadre na definição de microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional a CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de
90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, a comunicação, à Secretaria da Receita
Federal, da exclusão obrigatória do referido regime tributário diferenciado, nos termos do art. 30,
inciso II e § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e do Edital de Pregão Eletrônico nº
__/20__.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso a CONTRATADA não comprove a comunicação no prazo
estabelecido no parágrafo anterior, o SENADO comunicará à Secretaria da Receita Federal, para
avaliação da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art. 29, inciso I, da Lei
Complementar nº 123/2006.
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PARÁGRAFO SEXTO – Caso a CONTRATADA não honre com o pagamento dos salários e
demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS concernentes a este contrato, fica o
SENADO autorizado a deduzir das faturas os respectivos valores e efetuar o seu pagamento
direto, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo que a comunicação deste fato ao SENADO
até a data do adimplemento da obrigação poderá ser considerada como atenuante quando da
aplicação das penalidades.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Na situação prevista no parágrafo anterior deve a CONTRATADA
fornecer ao SENADO de imediato todas as informações e documentos necessários para a
efetivação do pagamento direto.
PARÁGRAFO OITAVO – Na impossibilidade de pagamento direto pelo SENADO, os valores
retidos serão depositados cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas,
contribuições sociais e FGTS.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA deverá conceder aos trabalhadores intervalo para
repouso e alimentação, na forma dos arts. 71 e 72 da CLT, efetuando rodízio dos empregados
alocados no SENADO, de comum acordo com o gestor, quando a natureza do serviço exigir a
presença ininterrupta de profissionais no posto de trabalho.
I – Não haverá solicitação de folguistas, pelo SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade no que
se refere à relação com seus empregados, inclusive quanto ao fornecimento de auxílioalimentação, auxílio-transporte e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, isentando o
SENADO de qualquer responsabilidade solidária.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho durante a vigência dos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer
danos pessoais ou materiais causados por seus empregados ou prepostos ao SENADO ou a
terceiros, nas dependências do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade
acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – É vedada a contratação, por parte da CONTRATADA e
para prestarem os serviços objeto do presente contrato, de empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes até o 3º grau, na linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, dos Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO, ocupantes de cargos
ou funções comissionadas, na forma do disposto no Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
nº 05, de 2011, e Decreto nº 7.203, de 2010.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem
sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Os empregados da CONTRATADA deverão obedecer
aos seguintes padrões de conduta:
a) Apresentar-se uniformizado(a), asseado(a), portando o crachá fornecido pela Polícia do
Senado Federal na altura do peito;
b) Ser discreto(a) e cortês;
c) Zelar pelos equipamentos, ferramentas, software e materiais que utilizar ou tiver acesso;
d) Ser de confiança para guardar sigilo de todas as informações a que tiver acesso;
e) Obedecer a padrões de atendimento estabelecidos pela COOTELE;
f) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observadas as
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – Os equipamentos descritos no Anexo 4 do Edital,
necessários à execução dos serviços, serão fornecidos pela Contratada, no prazo máximo, até o
primeiro dia de execução do contrato, devendo ser de primeira qualidade e obedecer às
especificações mínimas estabelecidas neste contrato, edital e anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Caberá ao SENADO as seguintes obrigações e responsabilidades, sem prejuízo das disposições
legais e das estabelecidas na contratação advinda do edital e deste contrato:
I – exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, por servidores ou comissão previamente
designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de
acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o
cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias relacionadas ao respectivo contrato, exigindo cópias dos documentos comprobatórios
da quitação dessas obrigações, bem como o exame das carteiras profissionais dos prestadores de
serviços;
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II – comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato, exigindo seu imediato saneamento sob pena de aplicação das penalidades previstas no
contrato;
III – permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências
para a execução dos serviços contratados;
IV – prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;
V – efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;
VI – exigir, mediante justificativa, a imediata substituição de qualquer empregado quando não
possuir a qualificação mínima exigida ou sempre que sua conduta for julgada insatisfatória ou
inconveniente para o SENADO;
VII – fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o
desempenho dos serviços a serem contratados;
VIII – fornecer crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelos empregados da
CONTRATADA;
IX – solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto, material, utensílio ou
equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos
ou instalações ou, ainda, que não atendam às necessidades do SENADO.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada qualquer ingerência de agentes públicos vinculados ao
SENADO na administração da CONTRATADA, inclusive no que se refere à proibição de
direcionamento ou de indicação de pessoas para trabalharem na CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, por meio dos trabalhadores
alocados no SENADO, sob sua orientação, subordinação e supervisão direta, devendo o início da
prestação dos serviços dar-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A equipe técnica operará em caráter permanente nas
dependências do SENADO, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ininterruptamente, distribuída
ao longo desse horário, em turnos de 6 horas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A prestação dos serviços fora do horário ordinário estabelecido no
parágrafo primeiro deverá ser previamente solicitada ou autorizada pelo Gestor deste contrato,
desde que devidamente justificada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A jornada de trabalho dos profissionais referidos no Anexo 3 do
edital poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço e por solicitação do gestor.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso necessite, para cobrir as restantes horas do dia, inclusive finais
de semana e feriados ou em sessões extraordinárias do SENADO, fora dos dias e horários normais
de funcionamento do SENADO, a CONTRATADA, quando solicitado pelo fiscal ou gestor do
contrato, obriga-se a disponibilizar equipes com número de profissionais suficiente para a
execução dos serviços demandados.
PARÁGRAFO QUINTO – As horas trabalhadas, além do estipulado no contrato de trabalho,
serão compensadas por meio de banco de horas, em dia escolhido de comum acordo entre
funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO SEXTO – Em período de recesso parlamentar, para que não se onere o contrato
com reposição de funcionários por motivo de férias, 50% (cinquenta por cento) deles deverão sair
de férias no período da segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês de janeiro,
bem como, os outros 50% (cinquenta por cento) deverão sair de férias na segunda quinzena do
mês de julho até a primeira quinzena do mês de agosto. Nesses meses em questão, hão haverá
substitutos ou feristas.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá executar os serviços, conforme descrito
no Anexo 2 do Edital.
PARÁGRAFO OITAVO – Para a prestação dos serviços serão consideradas as seguintes
definições:
I - Reparo corretivo: tem por objetivo restabelecer as condições ideais de funcionamento
dos equipamentos e redes, eliminando os defeitos técnicos e/ou os decorrentes do uso
normal.
II - Reparo preventivo: tem por objetivo evitar a ocorrência de quebras e defeitos, bem
como garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos equipamentos, e abrangerá os
serviços de identificação de situações que possam causar avarias ou indisponibilidades ao
sistema de telecomunicações.
PARÁGRAFO NONO – Os serviços de reparo corretivo ou preventivo que exijam desligamento
de sistemas serão executados em horários fora do expediente normal, podendo ser executados aos
sábados, domingos ou feriados, de acordo com a conveniência do SENADO.
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I - Como os trabalhos extraordinários têm sido exporádicos, as horas trabalhadas, além do
estipulado no contrato de trabalho, serão compensadas por meio de banco de horas, em dia
escolhido de comum acordo entre funcionário, empresa e o SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Os serviços de reparações e/ou instalações de redes telefônicas serão
recebidos pelos fiscais designados somente se todas as normas técnicas exigidas e/ou Resoluções
da Anatel, quanto à telefonia fixa comutada, estiverem contempladas, dentre elas: NBR 13300,
NBR 13301, NBR 13726, NBR 13727, NBR 13822, NBR 14565.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Para que a qualidade dos serviços alcancem o ótimo
ou o bom, conforme o descrito na Cláusula Quinta, a CONTRATADA deverá executar os reparos
e instalações com o aparato de todas as ferramentas exigidas no Anexo 4 do Edital e, se preciso
for, com àquelas que ela achar melhor para sua qualidade, eficiência e efetividade.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – As malas de ferramentas individuais serão fornecidas
a 23 (vinte e três) Técnicos em Telefonia, ou seja, a todos os Técnicos em Telefonia I e apenas
uma para um Técnico em Telefonia II, de uma só vez, para execução de seus serviços, que se
responsabilizarão pela sua guarda e manuseio.
I – A substituição das malas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio ou
quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal, do gestor ou
do colaborador ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou pelo extravio não eximirá o Técnico em Telefonia em
ressarci-la junto à empresa.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As ferramentas de uso coletivo serão todas entregues
ao Serviço de Rede Telefônica – SERETE, para utilização em serviços específicos e esporádicos.
I – A substituição das ferramentas a que se referem este parágrafo dar-se-á com seu extravio
ou quando as mesmas estiverem deterioradas, por meio de comunicação do fiscal ou gestor
ao preposto da empresa.
II – A substituição pelo mau uso ou extravio não eximirá o Técnico em Telefonia, que a
usou ou a perdeu, em ressarci-la.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição
dos serviços considerados inadequados pelo gestor.
CLÁUSULA QUINTA – DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
A CONTRATADA deverá prestar os serviços definidos no presente edital de acordo com os
níveis de serviços especificados a seguir, estando sujeita a glosas pelo descumprimento do IMR
– Instrumento de Medição de Resultados.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento dos
indicadores de desempenho para execução das ordens de serviços conforme descrição que segue:
I - Nível de Serviço (NS): representa a porcentagem dos serviços executados dentro dos
prazos estabelecidos neste IMR.
a. O NS será apurado diariamente;
b. O cálculo do percentual do NS diário será efetuado com auxílio de planilha
eletrônica, onde apurar-se-á o percentual executado tempestivamente de todas as
atividades solicitadas via ordem de serviço, obedecendo à seguinte fórmula:
Tabela 1 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro
Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas
Quantidade de Ordens de Serviços Executadas Intempestivamente

Nível de Serviço(%) = 100% −

Sigla
QoS
QoSE

QoSE
x100%
QoS

c. O NS aceitável deverá ser no mínimo de 90% (noventa por cento);
d. Planilhas de Cálculo de NS:
A Quantidade de Ordens de Serviços Solicitadas (QoS) e a Quantidade de Ordens
de Serviços Executadas Intempestivamente (QoSE) serão contabilizadas e fornecidas por
meio do Sistema de Controle de Ordens de Serviços (fluxOS) desenvolvido por essa
Coordenação de Telecomunicações - COOTELE. Tais dados serão extraídos no formato
de planilha em Excel para sua averiguação e cálculos do NS conforme fórmula acima.
Após a ordem de serviço ser aberta pelo Serviço Central de Atendimento e
Controle de Dados Técnicos – SECACD, no ramal 7000, a contratada, por meio de sua
equipe de Técnicos em Telefonia, terá o prazo máximo para sua execução conforme tabela
abaixo:
Tabela 2 – Tempo Máximo de Execução dos serviços
Tempo máximo
Item
Atividades
de execução
(hh:mm)
1
Atualização de cadastro
02:00
02:00
2
Bloqueio de terminal
3
Desinstalação de ramal
02:00
4
Digitalização de ramal
02:00

Média mensal
de incidência
9
1
12
6
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Item
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Atividades
Instalação de ramal telefônico ou fax
Instalação de expansor de teclas
Instalação de fone de ouvido
Instalação de linha ADSL
Instalação de LP
Manutenção corretiva em ramal ou fax
Permuta entre terminais
Recebimento de linha no DG
Recolhimento de aparelho telefônico ou fax
Recolhimento de fone de ouvido
Reinstalação de ramal ou fax
Remanejamento externo de ramal ou fax
Remanejamento interno de ramal ou fax
Reposição de aparelho
Tarifação – Atesto de contas
Tarifação – Atualização de cadastro
Tarifação – Importação de arquivo
Tarifação – Relatório de contas
Transformação em ramal analógico
Transformação em ramal IP
Troca de aparelho telefônico ou fax
Troca de expansor de teclas
Troca de fone de ouvido
Lançamento de cabos na galeria ou em dutos
Emenda de cabos na galeria ou caixas de passagens
Reorganização de cabos telefônicos em closets

Tempo máximo
de execução
(hh:mm)
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
15 dias
24:00
24:00
24:00
02:00
02:00
02:00
02:00
02:00
24:00
24:00
24:00

Média mensal
de incidência
44
7
1
1
1
412
2
1
7
1
1
21
165
1
61
1
1
1
2
9
12
1
3
1
1
2

Obs: A média mensal de incidência da atividade equivale à média histórica de ordens de serviço
abertas em um mês para a determinada atividade.
A grosso modo, analisando-se a Tabela 2, observa-se que o tempo médio para execução de uma
ordem de serviço gira em torno de 2h (duas horas).
II - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) é o desconto aplicado
na Nota de Avaliação (NA) para cada serviço prestado considerado como ruim ou
péssima.
a. O DQA será apurado mensalmente;
b. Os dados para a apuração do DQA serão obtidos a partir das respostas ao
questionário que o SEQUALI – Serviço de Apoio Administrativo e Controle de
Qualidade da COOTELE enviará ao usuário que solicitou ou recebeu o serviço;
c. O cálculo do DQA será efetuado com auxílio de planilha eletrônica, onde, para cada
resposta dada como RUIM ou PÉSSIMO, será imputado - 0,1 (um décimo negativo)
na nota final da Nota de Avaliação – NA conforme fórmula abaixo:
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DQA = 0,1xQR+ 0,1xQP
Tabela 3 – Descrição dos Registros e Siglas
Descrição do Registro para DQA
Quantidade de Serviços Avaliados como Excelente no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Bom no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Ruim no mês
Quantidade de Serviços Avaliados como Péssimo no mês

Sigla registro
QE
QB
QR
QP

Nota: Os serviços avaliados como excelente ou bom terão nota zero e não pontuarão para efeito
do cálculo do DQA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A avaliação dos serviços no mês sem contingência será realizada
conforme o que se segue.
I - O cálculo da nota de avaliação (NA) do mês será efetuado pelo Senado, conforme
abaixo:
a. A nota inicial no primeiro dia do mês será de 100 pontos;
b.Os Pontos Perdidos por Desempenho Insatisfatório (PP) serão imputados
diariamente conforme pontuações da tabela 4 apresentada no parágrafo quarto;
c. O Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento (DQA) será calculada
mensalmente conforme fórmula do inciso II do parágrafo primeiro;
d.A Nota de Avaliação do mês será calculada por meio da seguinte fórmula:
N

Nota de Avaliação (NA) = 100 − ∑ PPNSi − DQA
i =1

onde:
•

PPNS i representa o quantitativo dos Pontos Perdidos em cada dia por

•

desempenho insatisfatório no Nível de Serviço (NS);
N representa o número de dias no mês;

•

DQA - Desconto por Falta de Qualidade no Atendimento.

II - Sempre que a nota de avaliação (NA) atingir valor inferior a 90 (noventa) pontos,
serão aplicadas à Contratada os ajustes indicados na Tabela 5 do parágrafo quinto.
PARÁGRAFO TERCEIRO – No mês com contingência, considerado aquele em que o fluxo
normal de serviços seja alterado por caso fortuito ou força maior, a Avaliação dos Serviços será
observado o seguinte:
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I - Os dias com contingência serão desconsiderados para efeito de cálculo da nota de
avaliação (NA);
II - Para esse mês com contingência, serão considerados, para efeito do cálculo da NA,
apenas os dias sem caso fortuito ou a foça maior.
PARÁGRAFO QUARTO – O SENADO acompanhará o cumprimento diário do nível de serviço
(NS) descrito no inciso I do parágrafo primeiro. De acordo com seu valor, será aplicado as
pontuações da tabela 4 para cálculo dos pontos perdidos no mês.
Tabela 4 – Critérios de Avaliação
Item

01

Descrição

Nível de Serviço - NS

Periodicidade de
Apuração

Faixa

Diária

90,00% ≤ NS ≤ 100,00%
80,00% ≤ NS < 90,00%
70,00% ≤ NS < 80,00%
60,00% ≤ NS < 70,00%
NS < 60,00%

Pontos Perdidos por
Desempenho
Insatisfatório (PP)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

PARÁGRAFO QUINTO – No mês em que a nota de avaliação (NA), calculada conforme
fórmula da alínea ‘d’ do parágrafo segundo, for inferior a 90 (noventa) pontos, será aplicada glosa
aplicado ajuste à fatura apresentada pela CONTRATADA, conforme planilha a seguir:
Item
01
02
03
04
05
06
07
08

Tabela 5 – Ajustes na Fatura Apresentada para Avaliação dos Serviços
Nota de Avaliação (NA)
Notificação/Glosa
NA ≥ 90
Sem aplicação de ajustes à Contratada.
Notificação, por meio de carta, enviada via e-mail,
80,00 ≤ NA < 90,00
com confirmação do recebimento da Contratada.
Ajuste de 3,00% sobre o valor faturado no mês da
70,00 ≤ NA < 80,00
ocorrência.
Ajuste de 6,00% sobre o valor faturado no mês da
60,00 ≤ NA < 70,00
ocorrência.
Ajuste de 10,00% sobre o valor faturado no mês da
50,00 ≤ NA < 60,00
ocorrência
Ajuste de 15,00% sobre o valor faturado no mês da
NA < 50,00
ocorrência.
Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
02 (duas) notificações em meses consecutivos.
aplicação da segunda Notificação.
01 (uma) glosa e 01 (uma) notificação em meses Ajuste de 3,00% sobre valor faturado no mês de
consecutivos.
aplicação da notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – O percentual máximo aceitável de ajuste mensal será de 10%, sendo
que acima deste percentual será considerada inexecução parcial do contrato, sujeita as
penalidades constantes na Cláusula Décima Terceira.
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CLÁUSULA SEXTA – DA RETENÇÃO DE PROVISÕES POR MEIO DE DEPÓSITO
EM GARANTIA BLOQUEADOS PARA MOVIMENTAÇÃO- DGBM
O SENADO fará a retenção da provisão de valores para o pagamento das férias, de 1/3
constitucional das férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e encargos
previdenciários; multa sobre fundo de garantia (FGTS) e outras verbas rescisórias devidas aos
trabalhadores da CONTRATADA, por meio de Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação - DGBM.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As verbas mencionadas no caput desta cláusula serão deduzidas
do valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A última fatura apresentada pela CONTRATADA será paga após
a comprovação da quitação das verbas mencionadas no caput desta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente
com os valores correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela
depositada, os quais serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
PARÁGRAFO QUARTO – As quantias que serão retidas para o atendimento desta cláusula
serão obtidas pela aplicação de percentuais e valores constantes da proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão
liberados à CONTRATADA após a comprovação dos respectivos pagamentos.
PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados na forma do caput desta Cláusula serão
pagos diretamente aos trabalhadores nas seguintes condições:
I – parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º salário dos empregados
vinculados ao contrato, quando devido;
II – parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III – quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente
ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização
compensatória porventura devida sobre o FGTS; e
IV – ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o
pagamento das demais verbas descritas no caput desta cláusula.
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PARÁGRAFO SÉTIMO – A hipótese prevista no inciso IV do Parágrafo Sexto desta cláusula
não se aplica caso seja pactuado novo contrato, contiguamente, com a mesma empresa e com o
mesmo objeto.
PARÁGRAFO OITAVO – Ocorrendo a situação prevista no Parágrafo Sétimo desta cláusula,
poderão ser liberados à empresa os valores depositados referentes ao lucro e à taxa de
administração. O remanescente dos valores depositados passará a se vincular ao novo contrato.
PARÁGRAFO NONO – Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em
razão de celebração de novo contrato, os depósitos correspondentes à redução promovida serão
liberados na forma prevista no inciso III do Parágrafo Sexto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO – A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato
solicitação para pagamento direto aos trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência
dos eventos mencionados no caput desta cláusula, em até 20 (vinte) dias antes da data prevista
em ato normativo ou no Contrato para o pagamento das referidas verbas, bem como de lista em
formato definido pelo SENADO, contendo dados relativos ao pagamento dos empregados.
I – A CONTRATADA será informada de eventuais inconsistências nos dados para
pagamento em até 5 (cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no
Contrato para a quitação das referidas verbas.
II – Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de
informação seja da CONTRATADA, o SENADO não efetuará o pagamento direto aos
trabalhadores, cabendo à CONTRATADA efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou
contratuais, nos termos do Parágrafo Décimo Segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O prazo previsto no Parágrafo Décimo desta cláusula
não exime a CONTRATADA da responsabilidade de observar os prazos legais, que prevalecem
sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Na hipótese de inobservância do prazo previsto no
Parágrafo Décimo, ou caso o prazo legal para pagamento seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a
CONTRATADA quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias no prazo legal e solicitar a
liberação do respectivo valor ao SENADO.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os valores provisionados serão liberados à
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação dos documentos
que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Ao final da vigência contratual, o saldo existente no
DGBM somente será liberado à CONTRATADA após a comprovação da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias
aplicadas, em até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência contratual, mediante
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homologação e/ou instrumento equivalente emitido pelo sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Os valores depositados em garantia serão remunerados
nos termos do acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – No caso de haver cobrança de tarifa bancária, os recursos
atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor mensal estimado de
R$_______________(_____________), correspondente a mão de obra, conforme proposta da
CONTRATADA, documento digital nº ________, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a
antecipação de pagamentos por serviços não executados ou executados de forma incompleta.
TABELA 1 - RESUMO GERAL DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
ITEM

CATEGORIAS

QTDE

Custo Unitário

Custo Mensal

1
2
3
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL (12 meses)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço global anual estimado do presente contrato para o período
de 12 (doze) meses consecutivos é de R$ ____________ (______________________),
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, necessários à perfeita execução
deste contrato, observada a legislação trabalhista, previdenciária, tributária e convenção
coletiva de trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O SENADO pagará à CONTRATADA, acrescendo ao preço
global mensal, mediante apresentação de documento fiscal em separado, os valores referentes a
eventual serviço extraordinário realizado, quando esgotados todos os meios de utilização do
“BANCO DE HORAS”, respeitado o limite fixado pela legislação, por empregado, na
conformidade do inciso XII da Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de
depósito em conta bancária da CONTRATADA, condicionados ao prévio atesto dos serviços pelo
gestor, mediante o recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a discriminação dos
serviços, cuja data de emissão não poderá ser anterior à do último dia do mês vencido.
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I – Os pagamentos mensais estão sujeitos a ajustes decorrentes da aplicação do IMR, nos
termos da Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO QUARTO – O primeiro documento fiscal a ser apresentado terá como período
de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos
fiscais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último
dia de cada mês.
PARÁGRAFO QUINTO – Os pagamentos serão efetuados com prazo não superior a 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento do documento fiscal, condicionados à manifestação do gestor na
forma do parágrafo sétimo e à apresentação de:
I – prova de quitação da folha de pagamento específica deste contrato, relativamente ao
período constante do documento fiscal apresentado, a ser emitida pela instituição bancária
que efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referentes tanto à
remuneração mensal quanto ao 13º salário, quando for o caso deste pagamento pela
CONTRATADA, contendo o nome do funcionário e o valor do crédito promovido;
II – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias
de Relação de Empregados (GRE); bem como, de regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);
III – espelho da folha de pagamento dos empregados a serviço do SENADO específica
deste contrato;
IV – comprovantes de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação aos
empregados da CONTRATADA que prestem os serviços objeto do presente contrato;
V – tabela demonstrando os descontos efetuados na nota fiscal do mês de referência, sobre
os valores com obrigação mensal sem comprovação de pagamento (Vale-Transporte,
Auxílio Alimentação, Adicional Noturno, etc.), tendo como base de cálculo a fórmula de
composição de custos utilizada na formulação da planilha de preços das categorias;
VI – planilhas de custos de cada categoria e informações sobre qualquer outra vantagem;
VII – planilha discriminada com o controle de frequência dos profissionais no horário
ordinário e extraordinário; e
VIII – apresentação da garantia prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato.
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PARÁGRAFO SEXTO – Os valores provisionados em DGBM, previstos na Cláusula Sexta,
serão liberados à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação
dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput da Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos mensais ficam condicionados à manifestação do
gestor do contrato ou, nos casos em que se enquadrem no § 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de
comissão designada pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento do documento fiscal, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, qualidade e cumprimento das demais obrigações contratuais.
PARÁGRAFO OITAVO – Eventual(is) irregularidade(s) constatada(s) na apresentação dos
documentos elencados nos incisos do Parágrafo Quinto ensejará(ão) a suspensão do pagamento
até que haja a regularização da pendência por parte da CONTRATADA pelo prazo máximo de
30 (trinta) dias, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de penalidade, bem como de rescisão
unilateral pela Administração.
PARÁGRAFO NONO – A falta de qualquer empregado, com exceção daqueles em gozo de
férias, sem a reposição prevista no inciso VIII da Cláusula Segunda, implicará desconto
automático de 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do funcionário, sem prejuízo da incidência
da multa contratual prevista na Cláusula Décima Terceira, não eximindo a CONTRATADA em
atingir o nível de serviço estipulado na Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO DÉCIMO – No encaminhamento do documento fiscal, a CONTRATADA
deverá fazer demonstração analítica da cobrança de cada rubrica de que trata esta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – As eventuais despesas bancárias decorrentes de
transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Havendo vício a reparar em relação ao documento fiscal
mencionado no caput do Parágrafo Quinto, o prazo para pagamento poderá ser suspenso até que
haja reparação do vício.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo sexto e a data do efetivo pagamento do documento fiscal, a serem incluídos em
documento fiscal próprio, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x
VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE
A repactuação deste contrato é permitida para os valores provenientes de acordo, convenção ou
dissídio coletivo de trabalho exclusivamente para os itens de custos de mão de obra, desde que
observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se
referir admitindo-se como termo inicial a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os itens correspondentes a despesas operacionais administrativas
(custos indiretos), lucro, insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou
convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, constantes da Planilha de Preços de Mão de
Obra do Anexo 9, serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, após 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, não
incidindo sobre tais itens quaisquer variações decorrentes de acordo, convenção ou dissídio
coletivos de trabalho.
I – Quando a remuneração dos itens despesas operacionais administrativas (custos
indiretos) e lucro for estipulada através de índice percentual, estes terão seus percentuais da
proposta original conservados, nos casos de aditamentos provenientes dos institutos do ‘fato
da administração’ e do ‘fato do príncipe’, com o intuito de preservar a proporcionalidade e
a condição efetiva da proposta inicial da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O primeiro reajuste dos itens mencionados no parágrafo anterior
levará em conta a seguinte metodologia para fins de cálculo da variação do índice pactuado.
I – Se ocorrer intervalo menor de 60 (sessenta) dias entre a data da apresentação da proposta
e a efetiva assinatura do contrato, o período será apurado entre a data da proposta e o
primeiro ano de vigência do contrato. Caso contrário (proposta vencida), a data inicial será
a da assinatura do contrato.
a) Com a assinatura do contrato nos dias 1º (com proposta vencida), a apuração será
do mês da assinatura do contrato até o mês sussequente ao da primeira vigência
contratual.
II – Os demais reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.
PARÁGRAFO QUARTO – A repactuação será precedida de solicitação da contratada,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos relativos a mão de obra, por meio
de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção
coletiva que a fundamenta, devendo ser observada a adequação aos preços de mercado.
PARÁGRAFO QUINTO – 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 SEXTO – Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos somente a partir
da data de assinatura do respectivo termo aditivo, admitindo-se a retroação dos efeitos
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver
vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Desde que acordada entre as partes, o valor contratual do objeto da
repactuação poderá ter sua vigência iniciada em data futura, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para as próximas concessões.
PARÁGRAFO OITAVO – O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação se inicia a
partir da homologação da Convenção Coletiva ou do Acordo Coletivo de Trabalho vinculada à
proposta da CONTRATADA que fixar os novos custos de mão de obra abrangida pelo contrato e
se encerrará na data da prorrogação contratual subsequente, ou caso não haja prorrogação, na data
do encerramento da vigência do contrato, sob pena de preclusão do direito.
I – Caso não ocorra a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT ou do
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, perante o órgão competente, durante a vigência do
contrato, o SENADO concederá prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data da
homologação do instrumento coletivo, para que a CONTRATADA solicite a repactuação
de preços do exercício à administração, sob pena de preclusão deste direito.
PARÁGRAFO NONO – A Administração poderá prever o pagamento retroativo do período que
a proposta de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Acerto Final de
Contas, se extinto o contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO – O arredondamento de valores e preços deste contrato reger-se-á da
seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010.
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I – para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas
casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas
decimais;
II – quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na alínea I for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior
a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho _______ e Natureza de Despesa _______, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho nº _______.
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho,
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no valor
de R$ __________ ( ________ ), correspondente a 2 % (dois por cento) do valor global deste
contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia; ou
III - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
formalizar a entrega do comprovante respectivo, exclusivamente por meio de registro no Serviço
de Protocolo Administrativo do Senado Federal endereçado ao Gestor do contrato, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da via assinada do contrato, podendo esse
prazo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia será liberada, se for o caso, até 15 (quinze) dias após a
comprovação do adimplemento de todas as verbas devidas aos empregados a título rescisório,
observando-se os requisitos do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
I – A garantia prevista somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação;
II – Caso o pagamento de que trata o inciso anterior não ocorra até o fim do segundo mês
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
PARÁGRAFO QUINTO – A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo o
prazo de execução do contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após o término
da vigência contratual.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da execução
gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos à relação
entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, deverá
assegurar ressarcimento, indenização e pagamento de, no mínimo:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos causados ao SENADO e/ou a terceiros decorrentes de responsabilidade civil
da CONTRATADA durante a execução do contrato;
IV – obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato
e não honradas pela CONTRATADA;
V – prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho oriundos da execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
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em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
empresa contratada poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a integralização
do valor correspondente à garantia.
II – O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido esteja
plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento mensal
à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da regular
garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I – As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da empresa contratada, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a
III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, observado o disposto no
Ato da Comissão Diretora nº 02, de 2008, e nos Atos da Diretoria-Geral nº 20/2015 e 27/2015.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e no
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá ser
impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I – apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos
à administração pública previstos no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 sujeitarão os
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infratores às penalidades ali previstas.
PARÁGRAFO QUARTO – Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste contrato,
sem a prestação dos serviços, será aplicada multa diária de 10% (dez por cento) sobre o valor
global do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula,
observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução de
alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, excluídas as infrações detalhadas
constantes no Parágrafo Nono, sujeitará à CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por
cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo Quinto,
inciso II, da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 30
(trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos quinto
e sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais
sanções.
PARÁGRAFO OITAVO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de até 5% (cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva
prestação da garantia ou da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO NONO – Pelo descumprimento das obrigações contratuais ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas, a CONTRATADA ficará sujeita à multa, em
percentuais definidos nos quadros a seguir, incidente sobre o valor contratual mensal vigente, sem
prejuízo das outras sanções previstas em lei.

ITEM
1
2
3
4

GRAU 1
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de observar as determinações do SENADO quanto à permanência e
circulação de seus empregados nos prédios, por ocorrência.
Deixar de fornecer os uniformes, em até 15 dias úteis após assinatura do contrato,
por empregado e por ocorrência.
Deixar de manter seus empregados identificados, por empregado e por
ocorrência.
Deixar de manter a disciplina nos locais dos serviços e não retirar o empregado
com conduta julgada inconveniente e/ou desrespeitosa, por empregado e por dia.
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5
6
7
8
9

ITEM
10
11
12
13
14

ITEM
15
16
17
18
19
20

Deixar de apresentar cópia autenticada das alterações contratuais, quando
realizadas, por ocorrência.
Veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato, sem
autorização expressa do Senado Federal, por ocorrência.
Deixar de manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram
sua contratação, por ocorrência.
Deixar de providenciar a abertura da conta bloqueada para movimentação –
DGBM, no prazo previsto, por dia.
Deixar de fornecer, em prazo estipulado pelo gestor, a relação nominal, em meio
digital, dos empregados em serviço nas dependências do Senado Federal.
GRAU 2
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados, por dia.
Deixar de atender à convocação do gestor para prestação de serviços em horário
e dia extraordinários, por ocorrência.
Deixar de comunicar ao gestor e de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços, por ocorrência.
Deixar de substituir o empregado por outro que atenda às mesmas qualificações
com relação ao substituído, por ocorrência.
Manter profissional não qualificado em serviço, por ocorrência.
GRAU 3
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Deixar de cumprir às exigências relativas à higiene e segurança do trabalho e às
normas disciplinares e às orientações de segurança e de prevenção de incêndios,
por ocorrência.
Deixar de fornecer a seus empregados equipamentos de proteção e segurança do
trabalho, de acordo com a legislação em vigor, exigindo-lhes o uso em serviço,
por ocorrência.
Atrasar ou deixar de executar, injustificadamente, serviço especificado, por
ocorrência.
Deixar de fornecer produtos, materiais, ferramentas, instrumentos de uso
necessário à execução do objeto do contrato, de acordo com o especificado no
edital, por ocorrência.
Deixar de fornecer o relógio de pontos, com coletor biométrico, em até 30 dias
corridos após início da execução do contrato.
Manter em serviço número de profissionais inferior ao contratado, por
empregado e por dia.
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21

22
23

ITEM
24
25
26

Deixar de efetuar o pagamento de salários, auxílio transporte, auxílio
alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem assim como todas as despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por ocorrência e por dia.
Deixar de observar a legislação trabalhista, previdenciária e Convenções
Coletivas das respectivas categorias, por empregado.
Descontar do salário dos seus empregados o custo de uniformes e de transporte
no Conjunto Arquitetônico do Senado Federal, para execução do objeto, por
empregado.
GRAU 4
3,0% (três por cento) sobre o valor mensal contratual
INFRAÇÃO
Interromper a realização dos serviços, por dia de paralisação.
Deixar de indenizar o SENADO ou terceiros no caso de danos causados por seus
empregados ou prepostos em razão da execução do presente contrato, por
ocorrência.
Contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º
grau, na linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, dos Senadores
e servidores ocupantes de cargos ou funções comissionadas, na forma do Ato da
Comissão Diretora do Senado Federal nº 05/2011 e Decreto nº 7.203, de 2010.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A advertência será aplicada à CONTRATADA na primeira
ocorrência das infrações de Grau 1 definidas no quadro acima.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência de infrações do mesmo grau, previstas
nos quadros do parágrafo anterior, fará incidir o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor da multa aplicada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Para os casos de infrações contratuais não previstas
nos parágrafos anteriores, o SENADO aplicará multa, a ser fixada entre os graus 1 e 4, em razão
da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os percentuais previstos nesta cláusula, somadas
todas as penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo e
quarto desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula décima
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quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por cento)
do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha
na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a União, nos termos do art.
7º da Lei nº 10.520/2002.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente
observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena
de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre
desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a
autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios
previstos no parágrafo décimo sétimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – A multa aplicada, após regular processo administrativo e
garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA
ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – Ao final da vigência contratual e após quitadas
todas as verbas trabalhistas e previdenciárias, incluindo as rescisórias, havendo saldo existente no
DGBM, este poderá ser utilizado para pagamento das penalidades contratuais, observado o
Parágrafo Vigésimo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma dos
parágrafos vigésimo e vigésimo primeiro, será o valor remanescente descontado da garantia ou,
em último caso, cobrado judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I – determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
III – judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO – Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos
§§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, II, da Lei n.° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste contrato,
deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da vigência
contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá, em até 60 (sessenta) dias contados
do término do contrato, apresentar comprovação de quitação de todos os débitos rescisórios de
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caráter trabalhista devidos aos seus empregados, segundo os requisitos do inciso XXIV da
Cláusula Segunda e do Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__.

SENADO FEDERAL

Diretor da SADCON

REPRESENTANTE
CONTRATADA

Coordenador da COPLAC
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 12
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que esta empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a)
__________________________ 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

Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 13
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
M O D E L O D E A PR E S E NT A Ç Ã O DE PR O PO S T A
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, à Comissão
Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XII – DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
e-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (informar o tipo de documento)
Empresa beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei nº 13.161/2015, que alterou a Lei nº
12.546/2011? ( )Não ( )Sim Indicar fundamentação legal (norma, artigo e inciso)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não

Mão de Obra
Item

Categoria

Carga
horária diária

Total de
Funcionários

Valor
unitário
Mensal (R$)

Valor total anual
SINDICATO DA CATEGORIA:
DATA BASE DA CATEGORIA: DIA/MÊS/ANO:

Valor total
Mensal(R$)

R$
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Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total mensal e total global anual
da proposta, seguindo a numeração constante no edital.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 14
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários
e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS aos trabalhadores, concernentes a este
contrato, quando houver falha no cumprimento das obrigações por parte desta Empresa, até o
momento da regularização.
Autorizo também o CONTRATANTE reter da fatura o valor da garantia contratual, na
hipótese de não apresentação da garantia no prazo acordado.

EMPRESA:
CNPJ:
Representante
Cargo:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 15
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ACORDO ENTRE O MPU – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A AGU ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Acordo entre MPT e AGU impede a União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas
de mão de obra.
Termo de Conciliação Judicial
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra.
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos
Ramos e pelo Procurador do Trabalho, Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração
Pública;
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei
trabalhista;
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei nº. 5.764, de 16.12.1971, art.
4º "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma
estatutária (art. 86 da Lei nº. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de obra
terceirizada;
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CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que prestam
serviços de natureza subordinada à UNIÃO, embora laborem em situação fática idêntica a dos
empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de
qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do
trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho
subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho (arts. 5º, caput, e 1º, III e IV, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º da
CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas cooperativas;
CONSIDERANDO o teor da Recomendação para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª
sessão da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os
Estados devem implementar política no sentido de: "8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam
criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer
relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos
trabalhadores, velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."
RESOLVEM
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo nº 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas
de mão de obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o
labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação
ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao
desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:
a) – serviços de limpeza;
b) – serviços de conservação;
c) – serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – serviços de recepção;
e) – serviços de copeiragem;
f) – serviços de reprografia;
g) – serviços de telefonia;
h) – serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i) – serviços de secretariado e secretariado executivo;
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j) – serviços de auxiliar de escritório;
k) – serviços de auxiliar administrativo;
l) – serviços de office boy (contínuo);
m) – serviços de digitação;
n) – serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – serviços de ascensorista;
q) – serviços de enfermagem; e
r) – serviços de agentes comunitários de saúde.
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal.
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja atividade
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões
(inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer
meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não
coletiva) pelos seus associados.
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos
podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados),
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais.
Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira
e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação
às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de
habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente
os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento
(intermediação de mão de obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer
natureza.
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados
pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua
homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais,
como anexo.
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços
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para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à
assinatura do respectivo contrato.
DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas
no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, será
responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no
caput, sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste,
a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa
perante o Ministério Público do Trabalho.
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às
empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito
de sua competência.
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juíz
da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de
sua homologação judicial.
Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.
Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.
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Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em
cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e
876, caput, da CLT.
Brasília, 05 de junho de 2003.
GUILHERME MASTRICHI BASSO-GUIOMAR RECHIA GOMES
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho
BRASILINO SANTOS RAMOS-FÁBIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO-MÁRIO LUIZ GUERREIRO
Subprocuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:
_________________________________________________
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA
_________________________________________________
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Associação dos Juízes Federais
do Brasil - AJUFE
_________________________________________________
REGINA BUTRUS
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
do Trabalho – ANPT
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 16
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
CHECK LIST RELATIVO ÀS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS
CONSTANTES DO ANEXO 9
Pregão
Data de Abertura
Itens/Grupos
Empresa
CNPJ
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

2.3

Verificações prévias
Edital exige salários mínimos?
Há exigência de valores mínimos de
benefícios?
Há condição diferenciada de férias
(períodos de recesso sem exigência de
substituição, etc.)?

Sim Não Não se aplica

Observações/Pedidos
Verificações na planilha
Sim Não Não se aplica de esclarecimento
Em caso de resposta positiva ao item
1.1, a proposta atende aos valores
mínimos de salários definidos no edital?
Foi apresentada a CCT a que todas as
categorias da proposta se vinculam?
Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de INSS no
módulo 4.1 zerado), os valores da
proposta estão abaixo dos valores
estimados para empresas desoneradas
(no edital, estes valores são diferentes
dos valores estimados para empresas
sem este benefício)?
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Em caso de resposta negativa ao item
1.1, a proposta atende aos pisos salariais
estipulados na CCT apresentada?
O RAT apresentado na proposta condiz
com o RAT associado ao CNAE
PREPONDERANTE constante da GFIP
2.5
da empresa (vide Anexo V do RPS
(Decreto nº 3.048/1999) c/c Anexo I da
IN RFB 1.071/2010)?
Caso haja incidência de FAP sobre o
2.6 SAT/RAT, foi apresentado o
comprovante?
Foi apresentado o memorial de cálculo
de cada percentual constante nas
planilhas de formação de custos, bem
2.7
como de cada item cotado nos módulos
2 e 3 (equipamentos, uniformes, EPIs,
etc)?
Caso haja adicional noturno, o mesmo
foi calculado corretamente (vide
condições estipuladas em CCT/ACT, ou
2.8
memorial de cálculo pelo padrão da
CLT, adaptado à situação da
contratação)?
Caso haja adicional de periculosidade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.9 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário base)?
Caso haja adicional de insalubridade, o
mesmo foi calculado corretamente (vide
2.10 condições estipuladas em CCT/ACT, ou
em CLT, onde a base da cálculo deve ser
o salário mínimo vigente)?
Caso haja cotação de horas extras de
forma habitual, estas foram calculadas
2.11
corretamente (vide condições estipuladas
em CCT/ACT, ou em CLT)?
Caso haja cotação de materiais ou
equipamentos, foram observadas as
2.12
condições de depreciação estipuladas
pela ADVOSF)?
2.4
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Caso a empresa tenha se declarado
desonerada (percentual de 0% do INSS,
no módulo 4.1), se foi apresentada a
fundamentação legal e cotada
corretamente a nova contribuição
previdenciária sobre a receita bruta –
CPRB (A nova regra da desoneração
dada pela Lei nº 13.161/2015, com
vigência a partir de 1º/12/2015, que
alterou a Lei nº 12.546/2011). O
percentual está correto?
Os cálculos estão efetuados
corretamente, de acordo com a planilha
padrão de conferência (incluindo cálculo
de impostos "por dentro" e cálculo de
percentuais de despesas administrativas
e lucro na forma definida na IN Nº
5/2017, ou seja, despesas administrativas
incidem sobre o total dos módulos 1 a 4;
lucro incide sobre o total dos módulos 1
a 4 acrescidos das despesas
administrativas; impostos incidem sobre
o valor final)?
Os percentuais de aviso prévio
trabalhado e indenizado e de suas
respectivas multas são coerentes com a
sistemática explanada pela SCISF?
Os cálculos de arredondamento são
condizentes com as disposições do Ato
nº 20 de 2010 do Primeiro-Secretário
(inclusive no resumo)?
Os benefícios previstos em CCT estão
cotados na proposta (observar que o
Plano de Saúde na CCT do
SEAC/SINDISERVIÇOS não pode ser
aceito, tendo em vista o posicionamento
da ADVOSF)?
Caso não cotado algum benefícios
previsto em CCT, há justificativa válida
apresentada pela empresa?
Há alguma categoria com fator K
superior a 2,70 sem justificativa
plausível (caso haja, deve ser pedida
redução dos valores à empresa)?
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2.20

2.21
2.22

2.23

2.24

2.25

No caso da empresa se beneficiar da
desoneração, mesmo que o fator K seja
menor que 2,70, há valores abusivos de
lucro, despesas administrativas ou
quaisquer outros elementos da planilha
(caso haja, deve ser pedida redução dos
valores à empresa)?
Os percentuais decorrentes de obrigação
legal foram cotados corretamente?
Os percentuais decorrentes de dados
estatísticos foram calculados
corretamente e possuem justificativas
plausíveis?
Se existirem outros itens na contratação
sem relação com terceirização de mão de
obra, os cálculos aritméticos foram
realizados corretamente?
As verbas variáveis foram calculadas de
acordo com o número de dias
considerados usualmente pelo Senado
(22 dias para 2ª a 6ª; 15 dias para escala
15x36; 26 dias para 2ª a sábado)? Em
caso negativo, foram apresentadas as
devidas justificativas?
Foi cotada indevidamente Contribuição
Assistencial?
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 17
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 11, DE 2017
Institui os Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação DGBM nos Contratos de Terceirização de Mão de Obra no Senado

Federal.
A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso das competências conferidas pelo
art. 252 do Regulamento Administrativo, consolidado pela Resolução do Senado Federal nº 20,
de 2015;
Considerando o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria da Diretoria-Geral nº 3205 de 2016
destinado a estudar e propor novas formas de contratação e pagamento nos processos de
terceirização e mão de obra, RESOLVE:
Art. 1º Os editais de licitação e os contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva de
mão de obra no âmbito do Senado Federal deverão conter previsão de provisionamento de valores
para o pagamento das férias, de 1/3 (um terço) constitucional das férias e 13º (décimo terceiro)
salário, com seus respectivos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
encargos previdenciários; multa sobre FGTS, contribuição social e outras verbas rescisórias
devidas aos trabalhadores da contratada, por meio de Depósitos em Garantia Bloqueados para
Movimentação - DGBM.
§ 1º As verbas mencionadas no caput deste artigo serão deduzidas do valor mensal a ser pago
diretamente à empresa.
§ 2º A última fatura apresentada pela contratada será paga após a comprovação da quitação das
verbas mencionadas no caput deste artigo.
§ 3º Os depósitos de que trata o caput serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e á taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, os quais
serão liberados após a quitação das respectivas verbas trabalhistas e/ou previdenciárias.
§ 4º As quantias que serão retidas para o atendimento deste artigo serão obtidas pela aplicação de
percentuais e valores constantes da proposta da contratada.
§ 5º Os valores relativos aos encargos previdenciários e ao FGTS serão liberados à contratada
após a comprovação dos respectivos pagamentos.
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Art. 2º Os valores provisionados na forma do artigo 1º serão pagos diretamente aos trabalhadores
nas seguintes condições:
I - parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
II - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III - quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato, pelo valor correspondente ao 13º
(décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS; e
IV - ao final da vigência do contrato, incluídas suas eventuais prorrogações, para o pagamento
das verbas descritas no caput do art. 1º.
§ 1º A hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica caso seja pactuado novo
contrato, contiguamente, com a mesma empresa, e com o mesmo objeto.
§ 2º Ocorrendo a situação prevista no § 1º, poderão ser liberados à empresa os valores depositados
referentes ao lucro e à taxa de administração. O remanescente dos valores depositados passará a
se vincular ao novo contrato.
§ 3º Se houver redução do objeto contratado no curso do contrato ou em razão de celebração de
novo contrato, os depósitos correspondentes á redução promovida serão liberados na forma
prevista no inciso III deste artigo.
§ 4º A contratada deverá apresentar à Administração solicitação para pagamento direto aos
trabalhadores acompanhada da comprovação da ocorrência dos eventos mencionados no caput
em até 20 (vinte) dias antes da data prevista em ato normativo ouno Contrato para pagamento das
referidas verbas, bem como de lista em formato definido pelo Senado, contendo dados relativos
ao pagamento dos empregados.
I - A contratada será informada de eventuais inconsistências nos dados para pagamento em até 5
(cinco) dias corridos antes da data prevista em ato normativo ou no Contrato para quitação das
referidas verbas;
II - Quando forem verificadas inconsistências de dados, cuja responsabilidade de informação seja
da contratada, o Senado Federal não efetuará o pagamento direto aos trabalhadores, cabendo á
contratada efetuá-los, dentro dos prazos legais e/ou contratuais, nos termos do § 6º;
§ 5º O prazo previsto no § 4º não exime a contratada da responsabilidade de observar os prazos
legais, que prevalecem sobre os contratuais, para pagamento das verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias.
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§ 6º Na hipótese de inobservância do prazo previsto no § 4º, ou caso o prazo legal para pagamento
seja inferior a 20 (vinte dias), deverá a contratada quitar as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias
no prazo legal e solicitar a liberação do respectivo valor ao Senado Federal.
§ 7º Os valores provisionados serão liberados á contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a
contar da apresentação dos documentos que comprovem a quitação das verbas de que trata o caput
do artigo 1º.
§ 8º Ao final da vigência contratual, o saldo existente no DGBM somente será liberado à
contratada após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
relativos ao serviço contratado e das sanções pecuniárias aplicadas, em até 90 (noventa) dias após
o encerramento da vigência contratual, mediante homologação e/ou instrumento equivalente
emitido pelo sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados.
§ 9º Quando, por decisão da Diretoria-Geral, não for possível a realização dos pagamentos
diretamente aos trabalhadores pela própria Administração, os valores provisionados serão
depositados em consignação na Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias
e FGTS.
Art. 3º O Senado Federal firmará Acordo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira, cuja
minuta constará anexa ao Edital, o qual determinará os termos para a implementação de DGBM,
bem como as condições de sua movimentação.
Art. 4º O Acordo de Cooperação Técnica poderá ser ajustado ás peculiaridades do objeto do
contrato administrativo e aos procedimentos internos da Instituição Financeira.
Art. 5º A assinatura do contrato de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
entre o Senado Federal e a empresa vencedora do certame será realizada antes dos seguintes atos:
I - Solicitação do Senado Federal á Instituição Financeira, mediante oficio, de implementação de
DGBM;
II - A assinatura, pela empresa a ser contratada, do ato da regularização do DGBM perante a
Instituição Financeira, a qual implicará expressa outorga de poderes ao Senado Federal para:
a) ter acesso aos saldos e aos extratos;
b) efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e/ou previdenciárias e de penalidades
administrativas.
Art. 6º Os valores depositados em garantia serão remunerados pelo índice da poupança ou outro
definido no acordo de cooperação firmado com a Instituição Financeira, sempre escolhido o de
maior rentabilidade.
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Art. 7º O Senado Federal poderá negociar com a Instituição Financeira, caso haja cobrança de
tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para implementação e manutenção de
DGBM.
§ 1º Os editais deverão informar aos proponentes que, em caso de cobrança de tarifa bancária, os
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados como DGBM.
Art. 8º Compete à Diretoria Executiva de Contratações autorizar a movimentação dos valores
depositados em garantia bloqueados para movimentação - DGBM.
Art. 9º Os DGBM serão adotados nos processos de licitação de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra que forem autuados a partir da vigência desta norma.
Art. 10. A Administração promoverá novas licitações para suprir os objetos dos contratos em
vigor, visando á implementação de DGBM, salvo hipótese de concordância das atuais contratadas
com a adoção imediata do DGBM, nas prorrogações, repactuações ou aditivos dos contratos em
curso, o que ocorrer primeiro.
§ 1º Em caso de concordância, conforme o caput deste artigo, os DGBM serão implementados
nas prorrogações, repactuações ou aditivos que forem autuados a partir da vigência desta norma.
§ 2º Nos contratos em vigor, a adoção de DGBM poderá ser postergada por decisão fundamentada
da Diretoria-Geral, desde que a próxima alteração contratual não exceda 180 (cento e oitenta)
dias, contados da última alteração.
§ 3º A concordância da contratada implicará a obrigação de efetuar DGBM dos valores referentes
á multa do FGTS e de outras verbas trabalhistas e previdenciárias já recebidas pela empresa e não
pagas aos trabalhadores.
§ 4º A Diretoria-Geral poderá autorizar que os depósitos previstos no § 3º sejam parcelados em
até 12 (doze) meses, mediante solicitação da empresa para compensação de seus créditos perante
o Senado Federal.
Art. 11. Caberá à Comissão de Minutas-Padrão promover as alterações necessárias nos editais e
nos contratos para a implementação de DGBM.
Art. 12. Poderá a Diretoria-Geral determinar a implementação do DGBM nos contratos em vigor
ou em processos de contratação já autuados, bem como dispensar sua implementação nos
contratos em vigor ou em novas contratações.
Art. 13. Revoga-se o Ato da Diretoria-Geral nº 2 de 2017.
Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 07 de março de 2017. Ilana Trombka, Diretora-Geral.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 18
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2017/0010
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO SENADO FEDERAL E O
BANCO
BRASIL
S/A,
VISANDO
A
OPERACIONALIZAÇÃO DO “DEPÓSITO EM
GARANTIA”, VINCULADO A OBRIGAÇÕES,
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
SLTI/MP Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES.
A UNIÃO, por intermédio do Senado Federal, Órgão do Poder Legislativo, com sede na Praça dos Três
Poderes, em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela
Diretora-Geral, Senhora ILANA TROMBKA, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº
6051093372, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 74270745053, nomeado pela Portaria do Presidente nº 4,
de 2015, publicada no BASF nº 5685, Seção 11, de 12.2.2015, doravante denominada SENADO
FEDERAL ou ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e o BANCO DO BRASIL S.A., Agência nº
1607-1, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001/91, estabelecido no Setor Comercial Norte Quadra
2 Bloco A Sala 601 – Edifício Corporate Financial Center, CEP:70.712-900 – Brasília – DF, neste ato
representado pelo seu Gerente Geral Sr. MANOEL IRINEU SÁ LIMA, casado, CNH nº 26091609,
DETRAN-DF, CPF nº 233.359.473-04, doravante denominado BANCO, resolvem celebrar o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para gerenciamento de depósitos para Garantias de Contratos
Administrativos, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações
posteriores, por meio do denominado DEPÓSITO DEM GARANTIA, e demais normas pertinentes,
mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:
1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
4. Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação – são depósitos efetuados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a título de garantia do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e outras a serem provisionados às empresas contratadas para prestação de
serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra na forma da Instrução Normativa/SLTI/MP
nº 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
5. Contratos – instrumento formalizador do vínculo entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
e o Prestador de Serviços materializado pelo sistema do BANCO por um “Evento” o qual possibilita à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a individualização dos depósitos e a gestão de cada
contrato.
6. Evento - é a representação no sistema do BANCO do Contrato entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e o Prestador de Serviços, onde é abrigado o Depósito em Garantia – bloqueado para
movimentação.
7. Usuário(s) - servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e por ele formalmente
indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de
Autoatendimento do BANCO.
8. Administração Pública Federal - Administração Direta e Indireta da União, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas.
9. ID Depósito: é o número que identifica o pré-cadastramento do Depósito em Garantia – bloqueado
para movimentação, que dará origem ao depósito após o envio dos recursos pelo depositante.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios
para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos
firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos".

1. Os Contratos firmados entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e a empresa terceirizada
serão albergados pelo Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
2. O Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação será destinado, exclusivamente, para
recebimento dos recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de
preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
3. Os recursos depositados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL serão individualizados em
Eventos específicos, abertas para cada contrato administrativo firmado com seus prestadores de serviços.
4. A movimentação ou encerramento do Depósito em Garantia se dará unicamente mediante ordem
expressa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e eventual saldo existente será debitado visando
à destinação definida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
5. Os recursos provisionados em Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação - serão
corrigidos automaticamente, pelo BANCO, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança,
na forma pró-rata die, ou outro índice que venha a substituí-lo.
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CLÁUSULA TERCEIRA
DO FLUXO OPERACIONAL
A abertura, captação e movimentação dos recursos dar-se-á conforme o fluxo operacional a seguir:
1°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador de serviços.
2°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de Despesas ou do servidor
previamente designado por este, envia ao BANCO ofício, na forma do Anexo I do presente Termo,
solicitando o cadastramento de Evento específico para acolhimento do Depósito em Garantia bloqueado para movimentação, que serão efetuados como provisionamento, em cumprimento ao que
determina a Instrução Normativa/SLTI/MP n° 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.
3°) Após cadastramento do Evento, o BANCO encaminha à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL ofício na forma do Anexo 11, solicitando o comparecimento do Prestador de Serviços para
assinatura do contrato e entrega de documentação.
4°) Após assinatura do contrato pelo Prestador de Serviços, o BANCO encaminha à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ofício na forma do Anexo 111 do presente Termo
informando os dados do Evento cadastrado.
5°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL gera o ID Depósito na internet no
endereço www.bb.com.br ou o solicita à sua agência de relacionamento.
6°) De posse do ID Depósito, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia ao BANCO Ordem
Bancária para abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6.1)
Após geração do primeiro ID Depósito, novos depósitos para um mesmo Evento podem
ser realizados da seguinte forma:
6.1.1) Para que os recursos sejam depositados no mesmo Depósito em Garantia bloqueado para movimentação (depósito em continuação): utilize o ID Depósito do
primeiro depósito ou o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação
para geração de novo ID Depósito;
6.1.2) Para que os recursos sejam depositados em Depósito em Garantia - bloqueados
para movimentação distintos: gere um novo ID Depósito para cada depósito utilizando a
opção "primeiro depósito".
7°) O BANCO recebe a Ordem Bancária transmitida via arquivo pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL e efetua a abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
8°) O BANCO envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em leiaute
específico, contendo o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação bem como
as eventuais rejeições, indicando seus motivos.
9°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de despesa ou do servidor
previamente designado por este, solicita ao BANCO a movimentação dos recursos, na forma do Anexo
IV do presente Termo.
10) O BANCO acata solicitação de movimentação financeira efetuada pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL, confirmando por meio de ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Termo.
11) O BANCO disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via internet, para
consulta de saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
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CLÁUSULA QUARTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:
1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento do BANCO, onde está estabelecido o vínculo jurídico com
o BANCO, para amparar a utilização do aplicativo Autoatendimento Setor Público para consulta dos
saldos/extratos pela internet.
2. Designar, por meio de ofício, conforme Anexo VI do presente Instrumento, servidores para os
quais o BANCO concederá acesso aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento, com poderes para
efetuarem consultas aos saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
3. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando o cadastramento do Evento que abrigará o Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
4. Remeter ao BANCO arquivos de Ordem Bancária em leiaute específico, para a abertura do Depósito
em Garantia - bloqueado para movimentação.
5. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando a movimentação de recursos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação diretamente para a conta do Prestador de Serviços.
6. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIl do presente instrumento, a bertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação,
orientando-o a comparecer à Agência do
BANCO, para providenciar entrega de documentos e assinatura do contrato, em caráter irrevogável e
irretratável.
7. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de
Autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e extratos do Depósito em
Garantia - bloqueado para movimentação.
8. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pelo BANCO.
9. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de Autoatendimento do BANCO.
10. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de Autoatendimento do
BANCO.
11. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra
de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de Autoatendimento, conforme
item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de
conhecimento de terceiros não autorizados .
12. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu
equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento
incompleto de informações.
13. Comunicar tempestivamente ao BANCO qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o
perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de Autoatendimento, em especial, no que concerne à
segurança das informações.
14. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos do BANCO possam vistoriar o hardware e software
utilizados para conexão aos sistemas de Autoatendimento.
15. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de
Autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face
de servidores, prestadores de serviço e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL, que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação do BANCO.
16. A abertura e a manutenção de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação são isentas
da cobrança de tarifas bancárias, durante a vigência deste Termo de Cooperação Técnica.
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CLÁUSULA QUINTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO BANCO
Ao BANCO compete:
1. Disponibilizar os sistemas de Autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
2. Gerar e fornecer chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de
Autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos
detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.
3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos
pelo BANCO, por intermédio dos sistemas de Autoatendimento ou por outro meio de comunicação
utilizado pelo BANCO.
4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste Termo.
5. Processar os arquivos remetidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL destinados a abrir
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6. Gerar e encaminhar via sistema de Autoatendimento, os arquivos retorno do resultado da abertura do
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
7. Efetuar a movimentação do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação diretamente
para a conta do Prestador de Serviços, de acordo com o solicitado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL.
8. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste
Termo.
9. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos
ofícios recebidos.
Parágrafo Único: Não caberá ao BANCO qualquer responsabilidade além daquelas expressamente
delimitadas neste Termo, ficando desde já ajustado que o BANCO não tem ingerência no processo de
contratação administrativa de interesse da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e que não
decorrerão para o BANCO quaisquer obrigações que não estejam previstas neste instrumento.
CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério das
partes e mediante termo aditivo, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação
da Lei nº 9.648, de 1998.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA PUBLICAÇÃO
A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial será providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.
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CLÁUSULA OITAVA
DAS ALTERAÇÕES
Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do
objetivo, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo de Aditamento, celebrado
entre os Partícipes, passando esse termo a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e
indivisível.
CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO
Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido por qualquer dos Partícipes em razão do
descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência
de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato
unilateral, mediante comunicação previa da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos
mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando
prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela
Justiça Federal de Brasília – DF.
E, assim, por estarem justos e acordados, os Partícipes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos
efeitos de direito.
Brasília, 28 de abril de 2017.
ILANA TROMBKA
Assinatura do representante da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

MANOEL IRINEU SÁ LIMA
Assinatura do representante do
BANCO

TESTEMUNHAS:

_______________________________
Nome: Rodrigo Galha
CPF:

______________________________
Nome: Alexandre Mattos de Freitas
CPF:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 19
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
A U T O R I Z A Ç Ã O PA R A U T I L I Z A Ç ÃO D O S I S T E M A DE D E PÓ S I T O E M
G A R A N T I A B L O Q U E A D O S PA R A M O V I M E N T A Ç Ã O - D G B M

AUTORIZAÇÃO

Em cumprimento ao Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 11, de 20171, o qual tomei
conhecimento, AUTORIZO a União, representada pelo Senado Federal, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.530.279/0001-15, situado na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, a utilizar os Depósitos em
Garantia Bloqueados para Movimentação – DGBM, para provisionar os valores para pagamento
das férias, de 1/3 constitucional de férias e 13º salário, com seus respectivos depósitos de FGTS e
encargos previdenciários, multa sobre o Fundo de Garantia (FGTS) e outras verbas rescisórias
devidas aos trabalhadores encarregados da execução do objeto do Contrato nº ___/____, as quais
serão deduzidas do valor mensal a ser pago diretamente a esta CONTRATADA.
Estou ciente de que os depósitos acima citados serão efetuados conjuntamente com os valores
correspondentes ao lucro e à taxa de administração incidentes sobre a parcela depositada, no
mesmo percentual constante da minha proposta, conforme previsto na norma referenciada.
Autorizo também o Senado Federal a ter acesso aos saldos e aos extratos relativos aos valores
do DGBM, bem como a efetuar os pagamentos de verbas trabalhistas e previdenciárias, e, nas
condições contratuais, de penalidades administrativas, por meio do saldo existente no DGBM.
EMPRESA:

1

Anexo __ do edital do Pregão Eletrônico n° __/___
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 20
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

DECLARAÇÃO
Eu, .................................................................................................., inscrito(a) no CNPJ n.º
..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições contidas
no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia contratual
previstas na minuta de contrato.
Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas na
minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________
Representante legal: ______________________________________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
ANEXO 21
(Processo nº 00200.018063/2019-84)
ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 8, DE 2018
Dispõe sobre o procedimento para instrução preliminar de casos
de assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do
Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi
conferida pelo art. 138, § 2º, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, instituído pela
Resolução do Senado Federal nº 58, de 1972, e consolidado pela Resolução do Senado Federal nº
13, de 2018,
Considerando a proteção dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, previstos nos
incisos III e IV do art. 1º; e nos incisos II, III e X do art. 5º; e dos direitos sociais trabalhistas,
previstos nos incisos I e XXII do art. 7º; todos da Constituição Federal;
Considerando a adesão do Senado Federal ao Programa do Governo Federal Pró-Equidade de
Gênero e Raça, que inclui o objetivo de criação de mecanismos de combate às práticas de
desigualdade e discriminações e à ocorrência de assédio moral e sexual, com a criação do Comitê
Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, nos termos do Ato da Diretoria-Geral nº
7.227, de 2011, e a criação do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça,
nos termos das Portarias da Diretoria-Geral nº 2511, de 2015, e nº 3083, de 2017;
Considerando o dever funcional de comunicação e de apuração de irregularidades no serviço
público, insculpidos no inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no art.
138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal;
Considerando a Carta de Compromissos do Senado Federal, constante do Anexo do Ato da
Comissão Diretora nº 05, de 2015, em especial o compromisso com a igualdade e com a qualidade
de vida dos colaboradores;
Considerando o Ato da Diretoria-Geral nº 19, de 2014, que institui a Política de Qualidade de
Vida no Trabalho do Senado Federal e se compromete com a diretriz de promover relações
harmoniosas no meio ambiente de trabalho; e
Considerando o impacto prejudicial do assédio moral e sexual no meio ambiente de trabalho para
a saúde dos trabalhadores e para a instituição, com o possível aumento dos índices de absenteísmo,
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queda de produtividade, prejuízo para o clima organizacional e degradação da imagem
institucional perante a sociedade, RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Ato dispõe sobre o procedimento para apuração de casos de assédio moral ou sexual
no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
Art. 2º Para os fins deste Ato, consideram-se:
I - instrução preliminar: apuração de caráter meramente investigativo e sigiloso, que servirá de
subsídio para eventual instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar, ou
procedimento trabalhista cabível;
II - trabalho: exercício regular das atribuições previstas em lei, resoluções e atos normativos,
contratos administrativos, ou instrumentos congêneres, do Senado Federal;
III - meio ambiente de trabalho: local onde ocorrem o convívio entre os trabalhadores, e se realiza
a prestação dos serviços internos e externos decorrentes das atribuições descritas no inciso
anterior;
IV - trabalhador: servidor efetivo ou comissionado, terceirizado, estagiário, jovem aprendiz, e
colaborador eventual;
V - ofendido: trabalhador que sofre ou tenha sofrido assédio moral ou sexual no meio ambiente
de trabalho;
VI - comunicante: qualquer pessoa que tenha conhecimento direto ou indireto de fato considerado
assédio moral ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal;
VII - denunciante: qualquer pessoa que registra a ocorrência de fato considerado assédio moral
ou sexual no meio ambiente de trabalho do Senado Federal.
CAPÍTULO II
DA COMUNICAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 3º Qualquer pessoa, devidamente identificada, comunicará fato considerado assédio moral
ou sexual de que tenha conhecimento, praticado no meio ambiente de trabalho do Senado Federal,
perante o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho (SESOQVT), para
exercício das atribuições delineadas na alínea "c" do inciso XII do § 2º do art. 221 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal.
Parágrafo único. As comunicações de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas
como sigilosas, preservada a identidade do comunicante, inclusive em face do ofendido e do
suposto ofensor, nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º
e 31 da Lei nº 12.527, de 2011.
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Art. 4º Caso a comunicação não seja formalizada pelo próprio ofendido, o SESOQVT entrará em
contato para dar-lhe ciência e disponibilizar acolhimento, acompanhamento e orientações sobre a
prática de assédio moral ou sexual e sobre o procedimento de apuração dos fatos.
§ 1º Os psicólogos e assistentes sociais estão dispensados do dever de comunicação, nos termos
do inciso VI do art. 116 e art. 143, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, e no art. 138 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, em observância ao dever de sigilo profissional previsto,
respectivamente, no art. 9º da Resolução nº 10, de 2005, do Conselho Federal de Psicologia, e no
art. 17 da Lei nº 8.662, de 1993.
§ 2º O SESOQVT poderá orientar o comunicante e o ofendido a formalizar a denúncia prevista
no art. 5º deste Ato.
§ 3º O SESOQVT fará o registro de todas as comunicações para fins estatísticos, respeitado o
sigilo em relação aos trabalhadores envolvidos.
§ 4º O ofendido, mediante expressa manifestação de vontade, poderá receber acompanhamento
psicológico pelo SESOQVT.
§ 5º Havendo concordância dos trabalhadores envolvidos, poderão ser realizadas sessões de
mediação de conflitos pelo SESOQVT.
CAPÍTULO III
DA DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
Art. 5º Qualquer pessoa, devidamente identificada, poderá registrar denúncia de ocorrência de
fato considerado assédio moral ou sexual praticado no meio ambiente de trabalho do Senado
Federal perante a Secretaria de Polícia (SPOL).
§ 1º Formalizada a denúncia de fato tipificado como infração de ação penal pública
incondicionada, será imediatamente instaurado inquérito policial para apuração nos limites da
competência regulamentar da Secretaria de Polícia ou encaminhada a denúncia para a autoridade
competente.
§ 2º As denúncias de que trata o caput terão seu acesso restrito e serão tratadas como sigilosas,
nos termos do art. 28 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012, e dos arts. 6º e 31 da Lei nº
12.527, de 2011.
Art. 6º Havendo ou não tipificação penal do fato denunciado, o Diretor da SPOL encaminhará
cópia da denúncia à Diretoria-Geral para autuar processo administrativo para proceder à instrução
preliminar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Parágrafo único. Caso o fato denunciado como assédio moral ou sexual não tenha sido
comunicado ao SESOQVT, a Diretoria-Geral encaminhará os autos administrativos àquela
unidade técnica para os fins do art. 4º deste Ato.
CAPÍTULO IV
DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR DE ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL
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Art. 7º Recebida a denúncia descrita no art. 5º deste Ato, o Diretor-Geral poderá adotar medidas
administrativas acautelatórias em relação ao ofendido, para assegurar a efetividade da instrução
preliminar prevista no § 1º do art. 138 do Regulamento Administrativo, ou para preservar a
higidez do ambiente de trabalho ou de aprendizagem.
§ 1º Constituem medidas administrativas acautelatórias:
I - manutenção no exercício de função comissionada ou cargo em comissão durante a instrução
preliminar;
II - alteração de lotação;
III - alteração do cumprimento da jornada de trabalho;
IV - solicitação à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros, para alteração de lotação
ou do horário de cumprimento da jornada de trabalho do terceirizado, estagiário, ou jovem
aprendiz, durante a instrução preliminar;
V - encaminhamento para sessões de mediação de conflito, nos termos do § 5º do art. 4º deste
Ato.
§ 2º Caso um dos trabalhadores envolvidos esteja lotado em gabinete parlamentar, a aplicação das
medidas de que trata o § 1º será decidida pelo Primeiro-Secretário.
§ 3º A autoridade competente para adotar as medidas administrativas acautelatórias poderá alterálas ou revogá-las, de ofício ou mediante provocação dos interessados.
Art. 8º Durante a instrução preliminar, o trabalhador a quem se imputa a prática de assédio moral
ou sexual deverá ser notificado para prestar esclarecimentos no prazo de dez dias. Parágrafo único.
Não se aplica o disposto no caput se a instrução preliminar for arquivada liminarmente por não
estarem presentes indícios mínimos de ocorrência de assédio moral ou sexual.
Art. 9º Independente da adoção de medidas administrativas acautelatórias, havendo indícios da
prática de assédio moral ou sexual por servidor, a instrução preliminar será encaminhada à
autoridade competente para apuração dos fatos mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, nos termos do § 2º do art. 138 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 10. Ao término da instrução preliminar, ausentes indícios da prática de assédio moral ou
sexual, o processo será arquivado e eventuais medidas acautelatórias serão revogadas pela
autoridade competente.
Art. 11. Constatada a má-fé do comunicante ou do denunciante, será apurada a sua
responsabilidade administrativa e criminal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. O disposto neste Ato aplica-se aos contratos e convênios administrativos firmados pelo
Senado Federal, bem como outros ajustes congêneres, inclusive no âmbito dos Programas de
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Estágio e do Jovem Aprendiz, respeitada a legislação aplicável e os limites dos contratos
administrativos.
§ 1º As empresas contratadas, órgãos e entidades parceiros serão incentivados a adotar em suas
relações com o Senado boas práticas e medidas legais de prevenção e apuração de denúncias de
assédio moral ou sexual que envolvam seus empregados ou representantes.
§ 2º As minutas-padrão de editais de licitação, contratos, convênios e demais ajustes
administrativos a serem utilizados pelo Senado Federal conterão cláusula de observância às
práticas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral ou sexual de que trata este Ato.
§ 3º Os contratos e convênios administrativos, bem como outros ajustes congêneres em vigor
serão objeto de aditamento para a inclusão do disposto neste artigo, em caso de concordância dos
pactuantes.
§ 4º Caso um dos trabalhadores envolvidos seja terceirizado, será comunicado o fato considerado
assédio moral ou sexual à empresa contratada, e aos órgãos e entidades parceiros, para aplicação
das medidas que julgarem cabíveis nos termos contratuais e da legislação trabalhista.
Art. 13. O SESOQVT elaborará relatórios anuais com as estatísticas de comunicação e denúncia
de assédio moral ou sexual no Senado Federal, respeitado o sigilo dos envolvidos, e proporá ações
de prevenção visando garantir um meio ambiente de trabalho livre de violência. Parágrafo único.
O relatório mencionado no caput deverá ser remetido, até o último dia útil do mês de janeiro, à
Diretoria-Geral e ao Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Gênero e Raça.
Art. 14. Compete à Diretoria-Geral, em articulação com as unidades competentes, promover ações
permanentes de prevenção à prática de assédio moral ou sexual no trabalho.
Art. 15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 2018. Senador José Pimentel, Primeiro-Secretário.
Boletim Administrativo do Senado Federal, nº 6664, seção nº 2, de 27 de dezembro de 2018, p.
1.

113

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C33CD4E2003575F5.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00200.018063/2019-84 (VIA 000) (AUTUAÇÃO 1) (VOLUME 1) - 00100.036304/2020-39

Seção 3

ISSN 1677-7069

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 85/2017
Nº Processo: 08038004971201760. Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -.CNPJ
Contratado: 06979037000190. Contratado : INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA -EIRELI EPP. Objeto: Rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de secretariado para
atender a Unidade DPU/Arapiraca/AL. Fundamento Legal: Inciso I do art.79, c/c incisos I e
II do art.78, ambos da Lei 8.666/93, Cláusula Décima Quinta do contrato. Data de Rescisão:
05/05/2020 .

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica AC2020/0011. Processo: 200.018720/2019-93.
Celebrado com a CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU - SP. CNPJ: 65.694.846/0001-14.
Data da assinatura: 25/03/2020. Modalidade: Não aplicável. Objeto: Estabelecer e regular
a participação da CASA LEGISLATIVA na implementação das ações de modernização do
ILB/INTERLEGIS - Programa de Integração e Modernização do Poder Legislativo, para
estímulo e promoção das funções constitucionais do Poder Legislativo, cuja execução
depende do esforço e interesse comuns de seus partícipes. Vigência: início: 30/03/2020
final: 29/03/2025. Signatários: pelo Senado Federal: Signatários: pelo Senado Federal: Ilana
Trombka, Diretora-Geral, pelo ILB: Márcio Chalegre Coimbra, Diretor-Executivo, pela
Câmara Municipal de Embu Guaçu: Clarides Leonardo dos Santos, Presidente.

(SICON - 27/03/2020) 290002-00001-2020NE800150
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 200/2017
Nº Processo: 08038009211201749. Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -.CNPJ
Contratado: 06979037000190. Contratado : INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA -EIRELI EPP. Objeto: Rescisão unilateral do contrato Fundamento Legal: Inciso I so art. 79, c/c
incisos I e II do art. 78, ambos da Lei 8.666/93 e Cláusula Décima Quinta do contrato. Data
de Rescisão: 09/06/2020 .

EXTRATO DE CONTRATO

(SICON - 27/03/2020) 290002-00001-2020NE800150

Espécie: Contrato CT2020/0039. Processo: 200.004974/2019-24. Celebrado com a empresa
TECNOFOTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. CNPJ: 37.994.340/000195. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2020. Objeto: Prestação de serviços de
manutenção preventiva anual programada e corretiva por demanda, com fornecimento de
peças para os equipamentos fotográficos do Senado Federal, durante 12 (doze) meses
consecutivos. Valor global: R$ 263.068,31. Programa de Trabalho: 01131003425495664
Natureza da Despesa: 339039 e 339030. Notas de Empenhos nº 2020NE800414,
2020NE800415 e 2020NE00594 emitidas em 17/03/2020. Vigência início: 27/03/2020 final: 26/03/2021. Signatários: pelo Senado Federal: Ilana Trombka, Diretora-Geral, pela
Contratada: José Alberto de Sousa.

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 229/2016
Nº Processo: 08038010251201652. Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -.CNPJ
Contratado: 06979037000190. Contratado : INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA -EIRELI ME. Objeto: Rescisão unilateral do contrato Fundamento Legal: Inciso I do art. 79, c/c
inciso XII do art. 78, ambos da Lei 8.666/93 e Cláusula Décima Quinta do contrato Data de
Rescisão: 14/04/2020 .
(SICON - 27/03/2020) 290002-00001-2020NE800150
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 12/2020

RETIFICAÇÃO
No D.O.U. do dia 24/03/2020, página 61, seção 3, Termo de Cooperação TCR20200005, celebrado com o INBOL - INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS LTDA, Processo:
00200.003108/2020-50, onde se lê: "Vigência: início: 20/03/2020 final: indeterminado",
leia-se: "Vigência: início: 20/03/2020 final: 16/12/2024".

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
08038006413201909. , publicada no D.O.U de 06/02/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada em fornecimento de
carimbos, por meio de Registro de Preço, com entrega parcelada, em seu atendimento a
Defensoria Pública da União em âmbito nacional, conforme quantitativo, condições e
especificações no Termo de Referência. Novo Edital: 30/03/2020 das 08h00 às 12h00 e
de13h00 às 17h00. Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco H, Lote 14 Asa Sul BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 30/03/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/04/2020, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020 - UASG 20001
Nº Processo: 00200.018063/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, de
acordo com as quantidades,periodicidade, especificações, obrigações e demais condições
do edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 30/03/2020 das 08h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00. Endereço: Copeli - Senado Federal, Via N2, Bloco 16, Cep 70.165900,
Zona
Cívico-administrativa
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/20001-5-00040-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 30/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/04/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATSER e/ou CATMAT
e as constantes do edital, prevalecerão as últimas.

GISELLE FREIRE DE MOURA ARRAIS
Coordenadora da Licitação
(SIDEC - 27/03/2020) 290002-00001-2020NE800557
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 24/2020
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
08038001720201995. , publicada no D.O.U de 03/03/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - SRP
para organização de eventos e serviços correlatos, a serem realizados pela Defensoria
Pública da União. Novo Edital: 30/03/2020 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00.
Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco H, Lote 14 Asa Sul - BRASILIA - DFEntrega
das Propostas: a partir de 30/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 13/04/2020, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro
(SIASGnet - 27/03/2020) 20001-00001-2020NE000006

Poder Judiciário

GISELLE FREIRE DE MOURA ARRAIS
Coordenadora da Licitação

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

(SIDEC - 27/03/2020) 290002-00001-2020NE800557

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 - UASG 290002

O Pregoeiro do CNJ comunica que , no Pregão Eletrônico nº 07/2020, declarou vencedora
a Empresa Pontual Serviços Gerais LTDA.

Nº Processo: 08038007019201807. Objeto: Contratação, para o período de 12 (doze)
meses, de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, e todos
os materiais de consumo, utensílios e equipamentos necessários e adequados à execução
dos serviços, para atender às unidades da Defensoria Pública da União - DPU emBelo
Horizonte/MG,conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Edital, em
regime de empreitada por preço global por item. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
30/03/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Setor Bancário Sul,
Quadra
2,
Bloco
H,
Lote
14,
Asa
Sul
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/290002-5-00034-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 30/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/04/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Telefone
(61)3318-4363/e-mail:cgpl@dpu.def.br.

BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA LOPES
Pregoeiro
(SIDEC - 27/03/2020) 040003-00001-2020NE000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES
SEÇÃO DE CONTRATOS

GISELLE FREIRE DE MOURA ARRAIS
Coordenadora da Licitação

EXTRATO DE CONTRATO

(SIASGnet - 27/03/2020) 290002-00001-2020NE800557

Espécie: Contrato-TSE nº 18/2020, firmado entre o TSE e a Centurylink Comunicações do
Brasil Ltda. OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de enlaces de comunicação
de dados. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002. VALOR GLOBAL: R$
921.823,26. Assinatura: 27/03/2020. ASSINAM: Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral
Substituto, pelo TSE; Marcos Malfatti e Durval Carvalho de Ávila Jacintho, Representantes,
pela contratada. PA nº 2018.00.000011339-9.

Poder Legislativo
CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato-TSE nº 13/2019, firmado entre o TSE e a Navisystem
Importação Ltda. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato-TSE nº 13/2019 pelo período de
4 de abril de 2020 a 4 de abril de 2021. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 77.405,00.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e Cláusula Treze do ContratoTSE nº 13/2019. Assinatura: 26/03/2020. ASSINAM: Salatiel Gomes dos Santos, Secretário
de Administração, pelo TSE; Sônia Morato Karpinskas, Sócia, pela contratada. PA nº
2018.00.000001443-9.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2020 - UASG 10001
Nº Processo: 410.508/2019. Objeto: Fornecimento de materiais para o Laboratório de Análises
Clínicas tais como kits para para análises bioquímicas, coagulação, hematologia, imunologia,
hormônio, parasitologia, urinálise; lâminas; meios de cultura; swabs; micro pipetador, pelo período
de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 48. Edital: 30/03/2020 das 09h00 às 17h59. Endereço:
Camara Dos Deputados Edif. Anexo 1 - 14 Andar, Zona Cívico-administrativa - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/10001-5-00046-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 30/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/04/2020 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de discordância existente
entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes do Edital,
prevalecerão as do Edital. O Edital está disponível também no site www.camara.leg.br..

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO STJ 8220/2020. Espécie: Termo de Credenciamento STJ n. 29/2020.
CREDENCIADA: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A. CNPJ: 60.884.855/0024-40.
OBJETO: Prestação de Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde aos beneficiários
do Programa de Assistência aos Servidores do STJ - PRÓ-SER. FUNDAMENTO: Artigo 230
da Lei n. 8.112/90, Lei n. 8.666/93 e AD STJ n. 82/2007. ASSINATURA: 27/03/2020.
VIGÊNCIA: 27/03/2020 a 26/03/2021. SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa SAD/STJ, e Regina Celia Barros Duarte - Credenciada.

DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Presidente da Cpl
(SIASGnet - 27/03/2020) 10001-00001-2020NE000291
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020033000075
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Cassio Veloso Barbosa Gomes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COPELI - Licitações
terça-feira, 31 de março de 2020 12:10
Charles Barbosa Oliveira; Orlando Carneiro Silva; NGCOT - Núcleo de Gestão
de Contratos de Terceirização; SETARIF - Serviço de Tarifação
AVISO DE LICITAÇÃO - PE. 040/2020

Prioridade:

Alta

Prezados Senhores,
Informamos que a licitação objeto do processo nº 00200.018063/2019-84, destinada à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de instalação e reparação de redes telefônicas no Conjunto
Arquitetônico do Senado Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, será realizada na forma do
Pregão Eletrônico nº 040/2020, cuja abertura está prevista para o dia 13/04/2020, às 9h30, tendo como pregoeiro
responsável o servidor MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO.
A COPELI envidará os esforços necessários para a célere e eficaz conclusão do certame.
Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º Andar | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5702

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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