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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 13 REGIÃO

O
CONTRATO 0085/2009, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 18 REGIÃO, E A MONTE
SINAl SERVICE LOCAÇÃO DE MÃO D
OBRA LTDA., DE PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS DE BERÇARISTAS.

Aos 25 dias do mês de agosto de 2009, as partes abaixo
qualificadas celebram o Contrato 0085/2009, com observação ao constante no
Processo Administrativo 4.303/2004 - TRF, Pregão Eletrônico 0034/2009, Lei
10.520/2002, Decreto 5.450/2005, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/2007,
Lei 8.666/93 e suas alterações, demais normas que regem a matéria, bem como as

• seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO, inscrito no
CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02,
Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante
designado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor
da Secretaria de Administração, Sr. SILVIO FERREIRA, brasileiro,
separado judicialmente, CPF 884.071.528-20, RG 5.871.468
SSP/GO, residente e domiciliado nesta capital.

•
CONTRATADA: MONTE SINAl SERVICE LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA.,

inscrita no CNPJ/MF 06.948.355/0001-93, sediada na Rua das
Patativas, n. 96 -Imbuí - Salvador, CEP: 41.720-100 tel: (61)-3313-
3967, Fax: 61-3331-3633, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representado por seu Procurador, Sr. RAIMUNDO
NONATO TANURI BENTO, brasileiro, divorciado, empresário, RG
08.396.218-25 SSP/BA, CPF 520.598.555-00, residente e
domiciliado em Salvador/BA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

° presente instrumento tem por objeto a cpntratação de serviços
especializados, por meio de locação de mão-de-obra qualificada, na categoria de
Berçarista, de acordo com as especificações, quantitativos e observações constantes
neste Contrato e seus Anexos.

JL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é prover o Berçário do Contratante d /
serviços objeto da contratação.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como:

a) salários;
b) adicionalde periculosidade, insalubridade ou qualquer outro
previsto em lei; .
c) seguros de acidente;
d) taxas, impostos e contribuições;
e) indenizações;
f) vales-transporte;
g) vales-refeição/alimentação;
h) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo

governo.

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em
conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do Contratante;

4 - responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
deste Contrato;

5 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

• 6 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante,
sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo
empregatício com o órgão;

7 - manter, ainda, seus empregados identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da
comunicação, qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem, que
demonstre incapacidade técnica, não observe às normas internas do Contratante ou não
acate as determinações ou impeça a atuação da fiscalização do contratante;

8 - arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que
praticada por seus empregados durante a execução dos serviços contratados;

9 - manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no ato convocatório;

10 - indicar empregado de seu quadro com competência para manter
entendimentos e receber comunicações ou transmiti-Ias à fiscalização do contratante; 4'L.
TRF-1' REGIÃonMP.15-02-05
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11 - cumprir as instruções complementares da fiscalização do contratante
quanto à execução e horário dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos
prédios do Contratante;

12 - exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados,
objetivando:

12.1 - proceder a eventuais substituições de seus empregados, dando
ciência prévia ao Gestor do Contrato;

12.2 - manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;

12.3 - manter permanente contato com a fiscalização do Contratante,
para solução de eventuais problemas.

13 - credenciar, junto ao Contratante, profissional do seu Quadro
Administrativo para, em dias definidos e em horário que não comprometa a perfeita
execução dos serviços, proceder a distribuição de contra-cheques, vales-transporte,
vales-refeição/alimentação e outras responsabilidades da Contratada, previstas neste
Contrato, bem como esclarecer e adotar imediatas providências quanto às dúvidas e
solicitações de seus empregados e da fiscalização do Contratante (Gestor do Contrato);

14 - efetuar o pagamento do salário aos profissionais locados,
impreterivelmente até o 5° (quinto) dia útil após o encerramento mês;

15 - realizar o pagamento de férias e 13° (décimo terceiro) salário aos
profissionais locados,de acordo com os prazos definidos em lei;

16 - fornecer aos profissionais locados, mensalmente, juntamente com o
pagamento do salário, vale-transporte e vale-refeição/alimentação.

17 - submeter à Fiscalização do Gestor do Contrato a relação dos
empregados, inclusive substitutos eventuais, acompanhada da respectiva identificação;

18 - permitir ao Contratante, por intermédio da Divisão de Benefícios -
DIBEN, o acesso diário ao controle de freqüência;

19 - realizar controle de freqüência de seus empregados, deixando cópia
do mapa de freqüência à disposição do Contratante até o 2° dia útil do mês
subseqüente ao fechamento da respectiva folha;

19.1 - o mapa de freqüência deve conter todas as informações
relacionadas às alterações processadas na folha de ponto e de pagamento, tais como:
substituições, licenças, folgas, admissões, demissões e qualquer outra ocorrência;

19.2 - os registros devem estar redigidos de forma clara, para que se
possa identificar cada empregado individualmente;

19.3 - deverão constar nas folhas de ponto os dados do empregador, do
empregado e a respectiva jornada de trabalho, consoante as disposições deste
instrumento;

19.4 - o empregado deve apor sua assinatura em cada alteração
realizada na sua folha de ponto;

TRF.1' REGIÃOIIMP.15.02-05
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20 - anotar em registro próprio todas as ocorrências e observações
relacionadas com a execução do objeto contratado;

21 - substituir os empregados faltosos, observando a qualificação
necessária e o horário a ser cumprido;

22 - apresentar o(s) empregado(s) substituto(s) em até 01 (uma) hora
após o recebimento da comunicação do Contratante, portando crachá(s) de
identificação;

23 - substituir os empregados, por solicitação do Contratante, de forma a
adequá-los a sua especialidade, bem como aqueles cuja permanência, atuação ou
comportamento sejam julgados insatisfatórios à disciplina, à técnica e ao interesse do
serviço;

24 - enviar mensalmente ao Contratante a escala de férias do pessoal
contratado, subdividida por área de execução dos serviços, quando for o caso;

24.1 - a escala de férias dos profissionais locados deverá ser elaborada
em conformidade com as necessidades de trabalho do Contratante;

25 apresentar a folha de pagamento dos seus
empregados,acompanhada dos comprovantes de recolhimento das contribuições à
Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, relativos ao mês
anterior;

26 - apresentar, anualmente, Certidão Negativa Criminal de todos seus
empregados;

27 - apresentar ao Gestor do Contrato relatório técnico mensal das
atividades realizadas;

28 - comunicar de imediato ao Gestor do Contrato, verbalmente e por
escrito, qualquer ocorrência ou anormalidade verificada na execução dos serviços,
acrescentando todos os dados e circunstanciais necessários ao esclarecimento dos
fatos;

29 - comprovar, a qualquer tempo, perante o Contratante, os vínculos
empregatícios mantidos com seus empregados, mediante exibição de suas Carteiras de
Trabalho Previdência Social, além de atestado de sanidade física;

30 - realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na
admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados os
exames médicos exigidos, mantendo os respectivos comprovantes à disposição para
verificação pelo órgão fiscalizador;

30.1 - antes de efetivar a contratação dos profissionais, encaminhá-los
para entrevista com o Contratante, visando a análise do perfil, considerando as
especificidades e desempenho das suas atribuições;

30.2 - previamente às entrevistas, a Contratada deverá apresentar para
análise do Contratante, cópias do diploma ou de curso de formação e curriculum vitae;

30.3 - visita técnica e entrevistas deverão ser agendadas com o Gestorj ~ '
do Contrato;
TRF-1' REGIÃonMP.15-02-05
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31 - empregar pessoal habilitado para a execução dos serviços,
observada a qualificação mínima exigida neste Contrato;

32 - fornecer curso e/ou treinamento a seus empregados somente fora do
expediente normal de trabalho;

33 - cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança
e higiene do trabalho; .

34 - destinar 01 (uma) vaga anualmente, a seus empregados, para
realização de çurso ou treinamento técnico de reciclagem, necessário à perfeita
execução dos serviços contratados, comprovando ao Contratante a sua realização,
mediante intermédio de apresentação de cópia de certificado de participação;

35 - observar, quando da locação de mão-de-obra, a vedação expressa
constante do Art. 3° da Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
redação dada pela Resolução n. 09/2005;

36 - fornecer 03 (três) jogos de uniforme às profissionais de acordo com
as especificações a seguir:

- calça em malha, na cor azul marinho (estilo bailarina);
- blusa em malha, na cor branca, manga curta, com logo do Berçário do

TRF-1a Região;
- avental em algodão, na cor branca com fechamento lateral (utilizado

durante a alimentação dos bebês);
- pró-pé em malha, na cor azul marinho, com antiderrapante e logo do

TRF 1a Região;

37 - não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto
desta contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A inadimplência da Contratada relativa ao disposto nos itens 1, 2, 3, 4, e
5 desta Cláusula não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar este Contrato. .

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o
objeto deste Contrato; \\

2 - permitir o livre acesso dos empregados às suas dependências para execução dos~
serviços contratados;

3 - prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada,
necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;

4 - comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços;

5 - designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento dest~
Contrato;
TRF.1" REGIÃO/IMP.15.02.05
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6 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste Contrato;

7 - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução deste
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;

7.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do
Contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção
das medidas cabíveis;

8 - realizar, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota
fiscal, a retenção para o INSS, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor
mensal faturado;

9 - determinar o horário de trabalho dos profissionais locados para a prestação dos
serviços contratados, observada a carga horária estabelecida neste contrato;

10 - efetuar o pagamento, consoante as condições estabelecidas neste Contrato;

11 - exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação
comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação,

12 - observar a vedação expressa constante do Art. 3° da Resolução n. 07/2005 do
Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 09/2005;

CLÁUSULA QUINTA - DO AuxíLIO-TRANSPORTE E DO AuxíLlO-
REFEiÇÃO/ALIMENTAÇÃO

•
A Contratada deverá fornecer, mensalmente, a seus empregados vale-

transporte com valor facial de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), observado o valor
vigente conforme ato normativo do Governo do Distrito Federal - GDF e vale-
alimentação/refeição com valor facial de R$ 149,38 (cento e quarenta e nove reais e
trinta e oito centavos) .

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A entrega do vale-transporte e vale-refeição/alimentação deverá ser
realizada no prédio onde os empregados exercem suas atividades laborais.

PARÁGRAFO SEGUNDO

o comprovante de entrega dos vales deverá ser feito, obrigatoriamente,
em duas vias, sendo 01 (uma) para a Contratada e outra para o Gestor do Contrato, e
entregue após 02 (dois) dias úteis.

A Contratada deverá controlar o fornecimento do vale-transporte e vale-
refeição/alimentação, mediante comprovante de entrega, que deverá conter: nome e
matrícula dos empregados, lotação, data de entrega, bem como a quantidade e o valor
dos vales e mês de competência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

TRF.1' REGIÃO/IMP.1S.02.0S



" I,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 13 REGIÃO

PARÁGRAFO QUARTO

7

alimentação.
o empregado poderá optar pelo recebimento de vale-refeição ou

PARÁGRAFO QUINTO

o fornecimento do vale-transporte e do vale-refeição/alimentação deverá,
obrigatoriamente, ser realizado em conjunto com o pagamento do salário dos
empregados da Contratada envolvidos na prestação de serviços, ou seja, até o 5°
(quinto) dia útil do mês subseqüente em que ocorreu a prestação dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO

Em feriados, ou qualquer outro caso de ausência de expediente do
Contratante, não caberá à Contratada fazer quaisquer desconto no número de vales-
refeição/alimentação fornecido.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou
comissão designado(a) para este fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

o Gestor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor,
deverão ser solicitadas à autoridade competente, imediatamente superior, em tempo
hábil, para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caberá ao Gestor do Contrato manter arquivadas em seu setor as folhas
de pagamento, freqüência e mapa de freqüência mensais de todos os empregados da
Contratada envolvidos na prestação dos serviços ora contratados. A relação de pessoal
constante destes documentos deverá, rigorosamente, estar compatível com a relação de
pessoal e quantitativo constante da folha de pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO

Eventuais substituições de empregados deverão ser precedidas de
ciência e autorização do Gestor do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PESSOAL A SER EMPREGADO NO SERViÇO

o pessoal da Contratada, por ela selecionado e designado para a
execução dos serviços, deverá atender, dentre outros, aos seguintes requisitos mínimos: ((

a) possuir curso de formação para Técnico ou Auxiliar de Enfermagem; 0.'--
TRF.11 REGIÃO/IMP.15.02.0S
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b) possuir experiência de, no mínimo, 03 (três) anos como cuidadoras de
crianças na faixa etária de 03 a 12 meses, comprovada mediante apresentação de
carteira profissional.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta contratação, para o presente exercício,
correra a conta dos recursos específicos consignados no Programa de Trabalho
02061056942570001 e Elemento de Despesa n. 33.90.37.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Foi emitida a Nota de Empenho 2009NE000451 em 28/07/2009, no
valor de R$ 43.551,00 (quarenta e três mil quinhentos e cinqüenta e um reais), a fim
de cobrir as despesas oriundas desta contratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação
correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de
mesma natureza, extraindo-se a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

o Contratante pagará mensalmente à Contratada o valor de R$ 8.484,04
(oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), inclusas todas as
despesas legais incidentes, bem como deduzidos quaisquer descontos concedidos.

PARÁGRAFO ÚNICO

o preço constante no capuf desta cláusula refere-se ao 16/04/2009 e
compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato, bem como todos
os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguro
e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita
execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente
concedidos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Os preços contratados serão reajustados, decorrido o período mínimo de
um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, considerando como
data do orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A periodicidade do reajuste será contada a partir da data de apresentação
da proposta.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Incumbe à Contratada a apresentação do pedido de reajuste acompanhado
da respectiva memória de cálculo no prazo máximo de 12 meses contado a partir do
aniversário de um ano da apresentação da proposta de preços ou do último reajuste. J~.
TRF-1' REGIÃonMP.15.02-05
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A não observação do prazo estipulado no parágrafo anterior implicará renúncia tácita
ao reajuste referente àquele período.

PARÁGRAFO QUARTO

Após análise e aprovação da memória de cálculo apresentada pela Contratada, pelos
setores competentes do Contratante, a repactuação contratual será apostilado nos
termos do Artigo 65, ~ 8°, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

A Contratada deverá apresentar nota fiscal, a partir do 1° dia útil
subseqüente ao mês em que ocorreu a prestação dos serviços, acompanhada dos
comprovantes, do mês anterior relativos ao de recolhimento do FGTS e Previdência
Social, Folha de Pagamento, em duas vias, constando autorização da Contratada para
crédito aos empregados do valor correspondente. O pagamento será efetuado até o 100
(décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança
,acompanhado do relatório dos serviços executados, devidamente protocolado no
setor competente do Contratante. A Contratada deverá apresentar Certificado de
Regularidade da Previdência, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União. A validade dessa
documentação poderá ser verificada através de consulta on fine ao SICAF.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo atraso no prazo estipulado no parágrafo anterior, não
ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente,
pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período
compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua
efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante,
acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de
cobrança.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada mediante ordem
bancária em conta corrente por ela indicada, ou por meio de ordem bancária para
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem
bancária serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir
o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções
tributárias.

PARÁGRAFO QUARTO

Caso a Contratada seja optante pelo "Simples", deverá apresentar também
cópia do "Termo de Opção" pelo recolhimento de tributos naquela modalidade.

TRF.l' REGIÃO/IMP.15~02.05
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Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que
desaprove a liquidação da despesa, ficará pendente o pagamento até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer
ônus para o Contratante.

PARÁGRAFO SEXTO

o Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos
termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela
Contratada garantia, na modalidade Seguro Garantia, Apólice n.
061312009000107450026048, com vencimento em 29/07/2010, no valor de R$ 5.090,42
(cinco mil noventa reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor total contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A garantia a que se refere o caput desta cláusula somente será levantada
após o integral cumprimento das obrigações ajustadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação,
inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, se obriga a efetuar a respectiva
reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da
comunicação do Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá
apresentar nova garantia ou complementar, na mesma modalidade, a existente, no prazo
previsto no parágrafo segundo.

PARÁGRAFO QUARTO

A garantia ou seu saldo será liberado ou restituída, a pedido da
Contratada, no prazo de 07 (sete) dias consecutivos após a execução do Contrato,
desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução das condições estipuladas a Contratada ficará
sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e
contratar com o TRF 1a Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública, de acordo com os artigos 7° e 9° da Lei n. 10.520/2002,
artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, os artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109
do referido diploma legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

TRF.l' REGIÃOfIMP.1S.02.0S





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO

11

A execução insatisfatória dos serviços como atrasos, omissões e outras
falhas, sujeitará a Contratada à multa sobre o valor mensal do Contrato de acordo
com os percentuais abaixo definidos:

INFRAÇAO
ITEM DESCRIÇAO INCIDENCIA
01 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 5% por dia

caso fortuito, os serviços contratuais
02 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 5% por

expediente, sem anuência prévia do Contratante empregado e por
dia

1) Nos casos em que deixar de :

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Efetuar a reposição de funcionários faltosos

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
ontualidade de seu essoal
Cumprir determinação formal ou instrução complementar
do ór ão fiscalizador
Substituir empregado, após solicitação do Contratante

Realizar, pontualmente, o pagamento do salário normativo
da categoria e demais obrigações trabalhistas, tais como
férias, 13° salário
Fornecer, juntamente com o pagamento do salário, o vale-
trans orte aos seus em re ados
Fornecer, juntamente com o pagamento do salário, os 22
(vinte e dois) vales referentes ao auxílio-
refei ão/alimenta ão aos seus empre ados
Apresentar folha de pagamento dos seus empregados,
acompanhada dos comprovantes de recolhimento das
contribuições à Previdência Social e ao Fundo de Garantia
or Tem o de Servi o, referentes ao mês anterior

Apresentar cópia do registro de freqüência de seus
em re ados, em até 02 dias a ós o encerramento do mês
Cumprir quaisquer outras obrigações contratuais não
revistas nesta tabela de multas

PARÁGRAFO SEGUNDO

5% por empregado
e or dia
2% por empregado

e or dia
5% por ocorrência

2% por empregado
e or dia

5% por empregado
e por dia

2% por empregado
e or dia

2% por empregado
e por dia

2% por dia

2% por dia

2% por dia

A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional o
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condiçõe I

deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecid .
pela Administração em documento contemporãneo à sua ocorrência. t .

lJL
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para
cumprimento da obrigação deverá ser encaminhada à DIVISÃO DE BENEFíCIOS -
DIBEN, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a
critério do Contratante a sua aceitação.

PARÁGRAFO QUARTO

Vencido o prazo proposto e aceito sem o cumprimento da obrigação, o
Contratante fixará data-limite para o adimplemento, sem prejuízo da multa prevista no
Parágrafo Primeiro desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO

o pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma
disposta no Parágrafo Segundo desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-
se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO SEXTO

A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste
instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho
ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total
contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada.

PARÁGRAFO NONO

A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual não impedem
que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87
da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

PARÁGRAFO DÉCIMO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento
será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

o Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o
valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar
penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do
valor a ser complementado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

o Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente o
presente contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 78, incisos _\ l
Ia XII e XVII e art. 79, inciso I, c/c 80, todos da Lei 8.666/93. O'--
TRF.1' REGIÃO/IMP.1S.02.0S
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o presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as
partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos 11e 11Ida Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

o presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período mediante acordo entre as
partes, por intermédio de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo
os primeiros 12 (doze) meses de vigência.

PARÁGRAFO ÚNICO

Este instrumento tem seu término previsto para 24/08/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

o presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U.,
em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal, no Distrito Federal, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

TRF-l' REGIÁO/IMP.1S-02-0S
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1- DAS ATRIBUiÇÕES DOS PROFISSIONAIS
- proceder à higiene pessoal da criança (troca de fraldas e banhos);
- lavar, enxugar e proceder à desinfecção das banheiras após cada banho;
- proceder à limpeza e desinfecção dos brinquedos diariamente;

- alimentar as crianças nos horários estabelecidos pelo berçário e seguindo orientações
da Nutricionista do TRF;

- colocar a criança para dormir, observando-se o ritmo individual de cada bebê, seguindo
orientações da Coordenação do Berçário;

- promover atividades lúdicas e brincadeiras com as crianças, auxiliando-as no seu
desenvolvimento integral;

- cuidar das crianças durante todo o período de permanência das mesmas,
reconfortando-as em momentos de choro, facilitando a adaptação ou readaptação no
ambiente do Berçário;

- realizar as tarefas descritas acima e as contidas no manual de rotinas do Berçário,
seguindo rigorosamente as orientações do Setor de Enfermagem do TRF.

TRF-l' REGIÃO/IMP.1S-02-0S
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TABELA DE PREÇOS

REMUNERAÇÃO:

01 - SALÁRIO MENSAL

02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE (%salário mínimo) 0,00%

VALOR DA REMUNERAÇÃO:

11 • ENCARGbSSÓCIAIS: INCIDENTESsdB~E O VALOR DA REMUNERÁ

20,00% R$ 201,60

8,00% R$ 80,64

1,50% R$ 15,12

1,00% R$ 10,08

0,20% R$ 2,02

0,60% R$ 6,05

2,50% R$ 25,20

2,00% R$ 20,16

R$ 360,87

11,11% R$ 111,99

1,39% R$ 14,01

0,02% R$ 0,20

0,28% R$ 2,82

0,03% R$ 0,30

0,04% R$ 0,40

0,00% R$ 0,00

8,33% R$ 83,97

R$ 213,69

0,20% R$ 2,02

2,40% R$ 24,19

R$ 26,21

7,59% R$ 76,50

67,19% 671,27

.~
I

1,9841% R$ 20,00

14,8194% R$ 149,38

13,0952% R$ 132,00
-6,0000% R$ -60,48

TRF.1' REGIÃO/IMP.15.02.05

01 - UNIFORMES

02 - VALE-ALIMENTAÇÃO

03 - AuxiLiO TRANSPORTE
04 - DESCONTO DE VALE-TRANSPORTE

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO "B":

09 - FÉRIAS

10 - AuxiLiO ENFERMIDADE

11 - LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE

12 - FALTAS LEGAIS

13 - ACIDENTES DE TRABALHO

14 - AVISO PRÉVIO

15 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO

16 -130 SALÁRIO

19 -INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO

"A" SOBRE OS ITENS DO GRUPO "B"

GRUPO "C":

17 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL

18 - FGTS NAS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA

GRUPO "A":

01 -INSS

02 - FGTS

03 - SESC

04 - SENAC

05 -INCRA

06 - SEBRAE

07 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

08 - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/INSS

l----------------------------------------
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05 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
06 - FISCALIZAÇÃO
07 - TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE PESSOAL
08 - ASSIST~NCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
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0,0992% R$ 1,00
0,0000% R$ 0,00
0,1984% R$ 2,00
0,0635% R$ 0,64

VALOR DOS INSUMOS
IV- DEMAIS COMPÓNENTES

01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS
02 - LUCRO

VALOR DOS DEMAIS COMPONENTES
V.~TRIBUTOS

0,2000% R$
0,2000% R$

3,86
3,87

ISSQN (Incidente sobre faturamento)
IRPJ s/lucro (art. 2880 do Decreto 3000/99)
PIS (Incidente sobre faturamento
Contribuição Social slucro (art. 280 da Lei 9430/96)
COFINS (Incidente sobre faturamento)

TRF-1' REGIÃOfIMP.1S.02.0S

5,00% R$ 106,05
0,00% R$ 0,00
0,65% R$ 13,79
0,00% R$ 0,00
3,00% R$ 63,63

R$
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CONTRATO:
EMPRESA:
INíCIO:

0085/2009
Mundo Administração de Serviços de Mão-de-obra Uda.
25/08/2009 TÉRMINO: 24/08/2010

IJaneiro" - 11 8.484,04
IFevereiro - II 8.484,04
IMarço - 11 8.484,04 -
IAbril - II 8.484,04 -
IMaio - II 8.484,04
Junho - 11 8.484,04
Julho - 11==8=.48=4=,0=4==;=====:=====

IAgosto 1.414,00 I1 7.070,04
ISetembro 8.484,04
IOutubro 8.484,04
Novembro 8.484,0

8.

II - li

I - I
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