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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO

CONTRATO 0114/2011, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO

, '
E A SATURNY COMERCIO E. SERViÇOS DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS E
INDUSTRIAIS LTOA, DE PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS DE BERÇARISTAS.

. . . Aos 5 dias do mês de dezembro de 2011, as partes abaixo
qualificadas celebram o Contrato 0114/2011, com observação ao constante no
. Processo Administrativo 5.401/2011 - TRF, Pregão Eletrônico 0093/2011, Lei
10.520/2002,Decreto 5.450/2005, Lei Complementar' 12312006, Oecreto 6.204/2007,
Lei 8.666/93 e suas alterações, demais normas que regem a matéria, bem como as
seguintes cláusulas e condições:

T~IBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO, inscrito no
CONTRATANTE: CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02,

~Ioêo A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
diretor-geral da' Secretaria, FELIPE DOS SANTOS JACINTO,
brasileiro, CPF 003.116.773-04, RG 2.325.033 SSP/DF,' residente e
domiciliado nesta Capital.

CONTRATADA: SATURNY COMÉRCIO E SERViÇOS DE MATERIAIS. E
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS LTOA,
inscrita no CNPJ/MF 09.072.538/0001-86, sediada no SOF Sul,
Quadra 13, COnjuntoB, Lote 2, Sala 101, Brasília/DF, CEP: 71215-
265, fax: (61) 3022 2512, doravante denominada CONTRATADA,
neste' ato representada por seu Sócio-Diretor, Sr. F~BIO LUIS
MELO SILVA, brasileiro, solteiro, CPF 358.923.551-68, RG
955.190/DF, residente e dómiciliado nesta Capitai.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente instrumento. tem por objeto a prestação de serviços
especializados, de forma continuada, na categoria de berçarista, de acordo com as
especificações, quantítativose observações constantes neste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é prover o Berçário do Contratante dos
serviços objeto da contratação.

~CLÁUSULATERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA'.

Por este instrumento,a Contra,tad~obriga-se a: ~.
TRF-l" REGIÁOIlMP.15.112-04-------------
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. .. 1- responsabilizar:se, em relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execução dosseNiços, tais como: .

a) salários; . . .'.. .
b) adicional de periculosidade, Insalubndade ou qualquer- outro
previsto em lei;

'c) seguros de acidente;
d) taxas, impostOs e contribuições;
e) indenizações;
f) vales-transpÇlrte; ,
g) vales-refeição/alimentação;
h) outras que pONentura venham a ,ser criadas. e exigidas pelo,

governo.

2 - resp,onsabilizar-se por todos osencargós previdenciário~ e obr~gações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigand,o-se a salda:los, na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatlclo
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 seNiços ou em
conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do Contratante;

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

5 - re~ponsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos seNiços, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ouo acompanh'amento.
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 seus empregados identificados por crach.á, 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 obseNe 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 seNiços 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 convocatórLo; , ,

.10 - indicar empregado de seu quadro com competência para manter
entendimentos e receber comunicações ou transmiti-Ias à fiscalização do Contratante;

. .. 11 - acatar a fiscalização do Contratante, comunicando-lhe. quaiSqu&i
Irregulandades dete~tadas durante a execução dos seNiços; Pi. -'. ~
TRF_l" REGIÃOIlMP.15.02.0S :
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12 - prestar os esclarecimentos que-forem solicitados pelo Contratante;

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 - mant~r matriz, filial ou escritório no Distrito Federal, durante toda a
vigência do Contrato, com condições adequadas para gerenciar a prestação dos
serviços;

15 - fornecer, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, endereço da matriz, filial ou escritório no Distrito Federal, bem como número de
telefone comercial fixo, móvel, fax também no Distrito Federal e endereço eletrônico (e-
mail), devendo atualizar todos os dados sempre que houver alteração;

,16 - efetuar o' pagamento dos salários aos seus profissionais,
impreterivelmente, até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos
serviços;

" 17 - realizar oS pagamentos relativos a férias e 13° (décimo terceiro)
s\3.lárioaosseus profissionais de acordo com os prazos definidos em lei; , .

18 - fornecer aos seus empregados, mensalmente, juntamente como
pagamento do salário, vale-transporte e vale-refeição/alimentação;

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

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

24 - anotar em registro propno todas as ocorrências e observações
relacionadas com a execução do objeto contratado, bem como determinar o que for
necessário à regularização das falhas observadas;

25 - manter, diariamente, exceto quando manifestada a não-necessidade
pelo Contratante, a mesma quantidade de pessoal contratada, sub~tituindo o empregado
por outro que atenda às mesmas exigências feitas em relação ao substituído, n\J
seguintes casos: ~.. ,
TRF.'-REGIÃO/lMP.15.02-OS ~ V
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a) falta, justificada ou injustificada, no prazo de 2 (duas) horas, a contar
da ciência do afastamento;

b) gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza, a partir da
data de início do período;

26 - responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, de sua
residência até as dependências do Contratante e vice-versa, por meios próprios, em
caso de paralisação dos transportes coletivos;

27 - encaminhar ao Gestor do Contrato, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subseqüente, assim
como informar os dados daqueles que irão substituí-los, inclusive com a apresentação
dos documentos que comprovem a qualificação técnica dos substitutos (escolaridade e
experiência) exigida nesta contratação;

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 e 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;

31 - providenciar exame admissional, contendo, no mlnlmo: EAS,
parasitológico de fezes, hemograma completo, PPD, RX de Tórax e perfil (salvo para
gestantes) e exame clínico dermatológico, mantendo os respectivos comprovantes à
disposição do Contratante para verificação;

32 - encaminhar, antes de efetivar a contratação, os profissionais para
entrevista com o Contratante, visando à análise do perfil, considerando as
especificidades e desempenho de suas atribuições;

33 - observar, quando da contratação dos empregados, a vedação
constante do Art, 3° da Resolução n. 07/2005 do Conseiho Nacional de Justiça, com
redação dada pela Resolução n. 09/2005;

34 - fornecer aos seus funcionários 3 (três) conjuntos do uniforme a ser
usado nas dependências do Berçário, conforme especificações do Anexo V deste
Contrato, e efetuar sua reposição a cada 6 (seis) meses.

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

36 - a inadimplência da Contratada relativa ao disposto nos itens 1, 2, 3, 4
e 5 desta ~Iáusula não transfere ao Contratante a responsab" de por seu pagamento,
nem podera onerar este Contrato. , ~,

TRF.18 REGIÃOilMP, 15-02-05
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIG~ÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga"se a:

5

. .' 4'.1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a
Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato; .'

" 4.2 - permitir o livre acesso dos empregados às suas dependências
para execução dos serviços contratados; , ' .

~

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

4.4 - comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na
execuçáà dos serviços;

4.5 - designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o
cumprimento deste Contrato; .

4.6 - acompanhélJ e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste
Contrato;

4.7 - determinar o horário de trabalho dos profissionais locados para a
prestação dos serviços contratados, observada, a carga horária estabel~cida neste
contrato;

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

4.9 - 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 atei normativo do Governo do Distrito Federal - GDF, e vale-
alimentação/refeição com valor facial de R$ 352,00 (trezentos E! cinqüenta. e ,dois

, reais).

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

5.2 - A Contratada deverá controlar o fornecimento do vale-transporte e
. vale-refeição/alimentação, mediante comprovante de entrega, que deverá conter: nome

e matrícula, válor unitário e valOr total, total de dias abrangidos, data de entrega, mês d~
competência e assinatura dos empregados, atestando o recebimento.

5.3 - O comprovante de entrega dos vales deverá ser feito,
obrigatoriamente, em duas vias, sendo 01 (uma) para a Contra ada ..outra para o Gest~
do Contrato, e ~ntregue após 02 (dois) dias ú~eis. ' ~

TRF.l- REGIÁOflMP.15.(12-05
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5.4 - O empregado poderá optar pelo recebimento de vale-refeição ou
alimentação.

5.5 - 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 àquele em que ocorreu a prestação dos serviços.

5.6 - Em feriados, ou qualquer outro caso de ausência de expediente do
Contratante, não caberá à Contratada fazer quaisquer descontos 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.

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

6.2 - 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.

6.3 - 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.

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 nível médio completo;
b) possuir experiência de, no mínimo, 01 (um) ano como cuidadores de

crianças na faixa etária de 05 a 12 meses, comprovada mediante apresentação de
carteira profissional ou declaração do empregador.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

8.1 - Foi emitida a Nota de Empenho 2011NE000486 em 16/11/2011,
no valor de R$ 18.906,61 (dezoito mil, novecentos e seis reais e sessenta e um
centavos), a fim de cobrir as despesas oriundas desta contratação.

8.2 - 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 respectiv~ Empenho. ~

TRF-l' REGlÁOIIMP.1S.02.0S
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CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

7

o Contratante pagará mensalmente à Contratada o valor de R$
.12.890,80 (doze "1il, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), inclusas todas
as despesas legais incidentes, bem como deduzidos quaisquer descontos concedidos.

9.1 - O preço constante no cáput desta cláusula refere-se à ,data da
última convenção coletiva da categoria 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 PAGAMENTO

A Contratada deverá apresentar nota fiscal, a partir do 10 dia útil
subseqüente ao mês que ocorreu a prestação dos serviços, acompanhada dos
comprovantes relativos ao mês anterior de recolhimento do FGTS e Previdência Social,
Folha de Pagamento, em duas vias, cohstando autorização da Contratada para cr$dito
aos empregados do valor correspondente, O pagamento somente será realizado se a
Contratada atender as exigencias abaixo relacionadas:

. . .

10.1. - Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão de
Regularidade da Previdência, Certidão quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de
.Débitos de Tributos e Contribuições Federais junto à Receita Federal do Brasil, em plena
validade, a qual poderá ser verificada por intermédio de consulta on fine ao SICAF;

10.2 - Folha de Pagamento Analítica, incluindo o ~esumo do tomador,
deverá conter a relação de todos os empregados que atuaram no Tribunal, mesmo que,
traQsitoriamente, em substituição à mão-de-obra faltante;

10.3 - Comprovante de quitação da Folha de Pagamento, emitido pela
instituição financeira responsável pelo crédito em conta bancária do empregado,
contendo nome completo do beneficiário, CPF, data da operação e valor creditado;

. 10.4 - Guia' de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), referente ao mês da prestação dos serviços, representada e acompanhada
pela seguinte documentação: - .

10.4.1 - Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela
Conectividade Social, cujo Número Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao
conteúdo do campo "N Arquivo" dos relatórios gerados no fechamento do movimento,
com a finalidade de garantir que tais relatórios referem-se ao protocolo d~ envio;

10.4.2 - Cópia da Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo
SEFIP - RE;

10.4.3 - Cópia da Relação de Tomadores/Obras - RET;

10.4.4 - Cópia do Resumo das Informações à Previdência Social .
Constantes no Arquivo SEFIP -:-Tomador/Obra;
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10.4.6 - Cópia da Guia da Previdência Social, com autenticação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado
na GFIP; e

10.4.7 - Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado
na GFIP.

10.4.' 8 - A vinculação da GRF com a GFIP encaminhada será
verificada a partir da verossimilhança do código de barras da Guia de Recolhimento do
FGTS e daquele contido nas páginas componentes do arquivo SEFIP;

10.5 - Por ocasião das férias de empregado, deverá ser encaminhado
o respectivo aviso e o comprovante de quitação ao trabalhador, integrando-se à
documentação exigida para pagamento da nota fiscal;

10.6 - Os termos de Rescisão entregues ao Contratante deverão estar
acompanhados do comprovante de pagamento das verbas rescisórias, caso o
empregado não as tenha recebido por ocasião da lavratura do Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho, e conter a assinatura do empregado e do empregador;

10.7 - O documento de cobrança consignará valores em reais e
. discriminará o mês em que os serviços foram executados e ainda, será considerada para
fins de pagamento a data do protocolo deste documento no setor competente;

10.8 - o pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil, a
contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor
competente do Contratante. O atesto deverá ocorrer no prazo máximo de 02 (dois)
dias, a contar da data do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias,
devidamente protocolizada no setor competente do Contratante. Caso não seja efetuado
neste período, o valor será atualizado com base na Taxa Referencial - TR pro rata
tempore, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para
pagamento até a data de sua efetivação;

10.9 - havendo atraso no prazo estipulado no caput desta Cláusula,
não ~casionado por culpa da Contratada, o valor devido -serácorrigido, monetariamente,
pelo Indice 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;

10.10 - 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;

. 10.11 - 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 àWretenções tributárias; 7. ~
TAF-l" REGIÃO/lMP.1S-02-05
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, '10.12 - O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores
,correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada nos
termos deste contrato; , "

.. 10.13 - o pagamento, quando houver repactuação, far-se-á. por meio
de dOIs tipOS de faturas: uma normal correspondente' aos preços iniciais e outra,
suplementar, reLativaao valor repactuado;

10.14 - havendo erro no documento de cobrança ou outra
circunstãncia que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o
pagamento sustado, até que, a Contratada' providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquerônus por parte do Contratante;

10.15 - se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for
paralisada a prestação dos serviços, o período correspondente'não gerará obrigação de
pagamento; ,

. 10.16 - os. descontos efetuados no repouso remunerado, em
decorrência de ,ausência do empregado na semana antecedente, deverão, ser
comunicados ao Contratante em listagem própria e com a antecedência necessária para
que se proceda à conferência da nota fiscal; .

10.17 - qualquer atraso ocorrido na apresentação dos documentos,
por parte da Contratada importará em prorrogação automática de seu vencimento, por
período igual ao do atraso verificado, sem prejuízo do pagamento do salário, férias,
décimo-terceiro salário, fornecimento de vale-refeição/alimentação e vale-transporte e
, cumprimento das demais obrigações trabalhistas relacionadas a seus empregados;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTINGENCIAMENTO DOS
, ENCARGOS TRABALHISTAS

Considerando que os -valores referentes às provisõe's de encargos
trabalhistas são pagos mensalmente à empresa, a título de reserva, para utilização nas
situações previstas em lei, o Contratante' fará' o contingenciamento dos encargos
trabalhistas relativos a férias, 13° salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa,
conforme regramento estabelecido nesta Cláusula.

11.1 - As provisões Serão glosadas do valor mensal do contrato e
depositadas exclusivamente no Banco do Brasil, em conta corrente vinculada -
bloqueada para movimentação, e deixarão de compor o valor do pagamento mensal à

/ empresa;

11.2 - os depósitos devem ser efetivados em conta corrente vinculada -
bloqueada para movimenta'ção - aberta em nome da empresa, unicamente para essa .
finalidade e com movimentação somente mediante autorização do Contratante;

11.3 - a assinatura do contrato de prestação de serviços. entre o
Contratante e a Contratada será precedida dos seguintes atos:

11.3.1 -'solicitação do,Contratante ao Banco do Brasil, mediante oficio, de
abertura de conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação -, em nome da
Contratada;

11.3.2 - assinatura, pela Contratada, -no ato da regularização da conta
:,::::,:~"~da, dete<moe,pa,";oodoSeooodoB••,U~ ao c"""atao~
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ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à
autorização da Administração.

• 11.4 - os saldos da conta vinculada - bloqueada para movimentação -
serão remunerados pelo índice da poupança ou outro índice que venha a ser utilizado
para cálculo dos rendimentos em caderneta de poupança;

,
11.5 - os valores provisionados serão obtidos pela aplicação de

percentuais e valores constantes da proposta e do contrato;

11.6 - a Contratada solicitará autorização ao Contratante para efetuar
transferência dos valores referentes às despesas com o pagamento de eventuais
indenizaçõe.s trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do contrato.
Para tanto, a Contratada deverá apresentar ao Contratante planilha de cálculos contendo
a relação dos profissionais favorecidos e os documentos comprobatórios do pagamento
dessas indenizações;

11.7 - o Contratante expedirá, após a confirmação do pagamento das
indenizações trabalhistas e a conferência dos cálculos, a autorização de que trata o
subitem anterior, que será encaminhada ao Banco do Brasil, no prazo máximo de cinco
dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela
empresa;

11.8 - o saldo remanescente da conta vinculada será liberado à
Contratada, no momento do encerramento do contrato, com sua execução completa, na
presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a
comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos
ao serviço contratado;

11.9 - os encargos. sociais trabalhistas serão contingenciados pelos
percentuais a seguir, incidentes sobre a remuneração mensal dos empregados alocados
nos postos de trabalho:

PERCENTUAIS PARA CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS
TRABALHISTAS

Item Risco Acidente do
Trabalho - SAT/FAP

Grupo "A" 3%
TITULO MAXIMO 1%1

13° SALARIO 8,93
FERIAS 8,93
ABONO DE FERIAS 2,98
Subtotal 20,84
INCIDENCIA GRUPO "A" 7,67
FGTS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA 4,35
A CONTIGENCIAR 32,86

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REPACTUAÇÃO

O preço constante da Cláusula Décima poderá ser repactuado, decorrido
período mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta, tendo como
parâmetro, no caso de custos atinentes à mão de obra, oAnvenção ou diSSídi~

TRF.l" REGIÁOflMP lS-OZ-OS



12.4 - fica vedada a inclusão, no momento da repactuação, de benefícios
não previstos na propostá inicial, exceto se decorrerem de obrigação legalmente
compulsória.

12.3 - após análise e aprovação da memória de cálculo, apresentada
pela Contratada aos 'setores competentes do Contratante, a repactuação, como espécie
de reajuste contratual, será apostilada nos termos do artigo 65, ~ ao, da Lei a.666/1993,
e artigo 409 4°, da IN-02/200a - MPOG; .

•

11

e a que estiverem vinculados os

TRF.l' AEG1Ão.nMP.1S-ll2.<J5

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA

,~ Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, 'foi prestada pela
Contratélda a garantia ria modalidade Seguro-Garantia, mediante .Apólice n.
0775.11.517-0, emitida pel9 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, no valor de R$
7.734,48 (sete mil, setecentos e trinta e quatro reais é quarenta e oito centavos),
com vigência até 18/11/2012 , correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o v~lor
total contratado.

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

13.2 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de q'ualquer
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.

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

13.4 - A garantia ou seu saldo será liberada 'ou restituída: apedido da
Contratada, no prazo de 07 (sete) dias consecutivos ~pós a execução do Contrato,
de~d~que integralmente cumpridas as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -, DAS PENALIDADES

Pela inexecução das condições estipuladas a Contratada ficará sujeita às
penalidadés de adyertência, 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 6- Lei 8.666/93,

PODER JUDICIÁRIO
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coletivo de trabalho vigente à época da proposta
profissionais envolvidos na prestação dos serviços.

. 12.1 - caberá à Contratada solicitar, formalmente, antes do vencimento
do prazo contratual, a repactuação, para que o Contratante possa examinar, tempestiva
e detidamerite, seus termos e sua repercussão no Contrato, como condição ao estudo
da conveniência e oportunidade da prorrogação do prazo de vigência do ajuste;

" ~ .
12.2 - o pedido de repactuação deverá ser acompanhado de,

demonstração analítica da variação efetiva dos custos que envolvem a contratação,
,. mediante respectiva planilha e memória de cálculo, bem como de documentos que
comprovem a veracidade ou procedência da requerida alteração de preços;
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cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do
referido diploma legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.1 - 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:

INFRACAO
ITEM DESCRIÇAO INCIDENCIA

01 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 5% por dia
caso fortuito, os servicos contratuais

02 Retirar funcionários ou encarr,egados do serviço durante o 5% por
expediente, sem anuência prévia do Contratante empregado e por

dia

1) Nos casos em gue deixar de:

03 Efetuar a reposição de funcionários faltosos 5% por empregado
e Dor dia

04 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 2% por empregado
oontualidade de seu oessoal e Dor dia

05 Cumprir determinação formal ou instrução complementar 5% por ocorrência
do óraão fiscalizador

.

06 Substituir empregado, após solicitação do Contratante 2% por emprégado
e Dor dia

07 Realizar, pontualmente, o pagamento do salário normativo 5% por empregado
da categoria e demais obrigações trabalhistas, tais como
férias, 13° salário

e por dia

08 Fornecer, juntamente com o pagamento do salário, o vale- 2% por empregado
transoorte aos seus emoreaados e Dor dia

09 Fornecer, juntamente com o .pagamento do salário, os 22 2% por empregado
(vinte e dois) vales referentes ao auxílio-
refeição/alimentação aos seus empreÇJados

e por dia

10 Apresentar folha de pagamento dos seus emprégados,
acompanhada dos comprovantes de recolhimento das 2% por diacontribuições à Previdência Social e ao Fundo de Garantia
I por Temoo de Servico, referentes ao mês anterior

11 Apresentar cópia do registro de freqüência de seus
empregados, em até 02 dias úteis após o encerramento do 2% por dia
mês

12 Cumprir quaisquer outras obrigações contratuais não 2% por dia
I orevistas nesta tabela de multas

14.2'- 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 ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições
deste contr~to; o~ que impeça a sua execuç~o, PO! fato ou a~o de terceiro reconhe~'do
pela Admlnlstraçao em documento contemporaneo a sua ocorrencia. ~X-- .
TA".'" REGIAO,~MP.15~2-05
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'14.3 -' 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.

14.4 - 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 item 14.1.

14.5 - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na
forma disposta no item 14.2 desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a
Contratada às sanções previstas neste instrumento:

14.6 - A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste.
Contrato 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.

14.7 - A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual nao
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). .

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

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

14.10 - 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 seI' complem~ntado. '

'CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 I a XII e
XVII e art. 79, inciso I, c/c 80, todos da Lei 8.666/93.

: 15.1 - O presente Contrato poderá, ainda, ser réscindido por acordo entre.
as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos 11e 11Ida Lei
8.666/93. .' ,

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, a contar de
, '01/01/2012, 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.

16.1 ~ Este instrume~to tem seu té~minoP~â31112/2012~
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
J

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em
conformidade com o dispo:,to no Pará~rafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - 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.

Brasília, 5 de dezembro de 2011 .

.FÁBIO LU
Sócio-Diretor da Saturny Comércio e Servi

TRF.'. REGIÃO~MP.15.02.{1S

SILVA
eriais e Equipamentos Profissionais Ltda
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ANEXO I AO CONTRATO 01,14/2011

DESCRiÇÃO DAS ATRIBUiÇÕES DOS PROFISSIONAIS

15

1- DAS ATRIBUiÇÕES DOS PROFISSIONAIS
a) " proceder à higiene pessoal da criança (troca de fraldas e banhos);
b) - lavar, enxugar e proceder à desinfecção das banheiras após cada banho;
c) - proceder à limpeza e desinfecção dos brinquedos diariamente;
d) - alimentar as crianças nos horários estabelecidos pelo. berçário e seguindo
orientações da Nutricionista do TRF; ,
e)- colocar a criança para dormir, observando-se o ritmo individual de cada bebê,
seguindo orientações da Coordenação do Berçário;
f) - promover atividades lúdicas e brincadeiras com as crianças, auxiliando-as no seu
desenvolvimento integral;
g) - cuidar das. crianças durante todo o período de permanência das mesmas,
reconfortando-as em momentos de choro, facilitando a adaptação ou reàdaptação 'nO
ambiente do Berçário; ,
h) - realizar as tarefas descritas acima e as contidas no manual de rotinas do Berçário,
seguind~.rigoros~mente as orientações d~,Enfermagem do TRF~ _

L

TFlF.l.REGIÃOII~P.1S.()2.(J5 .'

I



ITEM BR Categoria Quantidade Horário Carga
Horária

01 012920 AUXILIAR DE 04 Segunda a 30 horas
BERÇÁRIO/BERÇARISTAS sexta-feira,

das 07:30 às
19:30 h

TOTAL 04

~

J
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ANEXO 11AO CONTRATO 0114/2011

ESPECIFICAÇÕES DOS SERViÇOS

TRF.j' AEGIAOJlMP,15.(12.05
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MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

BERÇARISTA'

MÓDULO 2: BENEFíCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

MÓDULO 1: COMPOSiÇÃO DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4,1 .. Encargos previdenciários- FGTS

PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA INCIDENTES NA PRI;:STAÇÃO DOS
SERViÇOS

. ---- -,
éOMPOsíC;:ÃODÃREMUNERAÇ~O'c •., •........•.••.•." . • 0/0 '1 ..

VALOR (R$)
A Salário Base 1.280,66

,,

Total da remuneração . 1.280,66

,.-.- . ........•.BENEFíCIOS MENSAIS E ÔiÁRIOS •..... ' .. .o£~ VÁLOR(R$)2 , .

A Transporte 132,00
B Dedução' do vale transporte -76,84
C Auxílio alimentação 352,00
'D Assistência mêdica e familiar 4,00
E Seguro' de Vida em Grupo/Auxílio funeral 5,00
F Auxílio Funeral 0,00
I Total de Beneficios mensais e diários 416,16

PODER JUDICIÁRIO

.TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.REGIÃO

ANEXO 11IAO CONTRATO 0114/2011 .

INSUMOS DIVERSºS'" "... ' .' •..' ,.. i" ..
.... (o;. ' . - - --- .

3 ...... ', ... " " o VALOR(R$)
A Uniformes

.

128,02.

B Materiais + Equipamentos diversos , 0,00
C Equipamentos .

-

Total de Insumos Diversos - 128,02

.
H <',',;.%.'"":. ,;;' \(ALOR.lR$L4.1 ENCARGOS PREVII:)ENCIÁRIOS I:' FGTS '.,.. '.......

A INSS . 20,00% 256,13

B SESI ou SESC 1,50% 19,21

C SENAI ou SENAC '1,00% 12,81

D INCRA 0,20% 2,56

E Salários Educação 2,50% 32,02

F FGTS 8,00% 102,45

G Seguro Acidente do trabalho 3,00% 38,42

H SEBREA 0,60% 7,68
.

TOTAL 36,80% 471,28

~
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MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.2 - 13° Salário e Adicional de Férias

4.2
.. 'l" . 13oISALARIOSlEAOICIONALDEFERIAS ....- . % 'VALOR (R$)
I' .c

A 13° Salários 8,33% 106,68

B Adicional de Férias 3,77% 48,;28

Subtotal 12,10% 154,96

C I Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Adie. de Férias 4,45% 57,03

ITOTAL 16,55% 211,99

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 . .
.•.• c' 'AfASTAMENTOMATERNIOAOE. . ..... C.. • I, 0/0,,' YALOR(R$)

A Afastamento maternidade 0,10% 1,28

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,04% 0,47

TOTAL 0,14% 1,75

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALAISTAS
Submódulo 4.4 .Provisão para Rescisão

4.4 . ; 'c' ,., ... ";P~OVISAO PARJl.lRESCISÃO . " .' . .' "Ti" . ,.0,4" VALOR(R$)

A Aviso prévio indenizado 1,36% 17,42

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,11% 1,39

C multa do FGTS + Contr. Social sobre aviso prévio indenizado 4,00% 51,23

O Aviso prévio trabalhado 1,94% 24,84

E incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,71% 9,14

F Multa do FGTS + Contr. Social sobre aviso prévio trabalhado 1,10% 14,09

TOTAL 9,22% 118,11

VALOR(R$)
471,28
211,99
1,75

118,11
201,65

~/o5i
36,80%
16,55%
0,14%
9,22%
15,75%

78,46%

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

MÓDULO 4 - QUADRO RESUMO

.. MODULO 4cENCARGOSSOCIAISETRABAIJ-jISTAS
Encargos previdenciários e FGTS
13° salário + adicional de férias'
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.5 ..IC()MpOSIÇÃOOQCUSrODE' REP.IlOpROFIS.AuSENrE ..•. 1 ••...••. "101: I VALOR(R$)
A Férias 8,33% 106,68

B Ausência por doença 1,39% 17,80

C Licença paternidade 0,70% 8,96
O Ausência leaais 0,73% 9,35
E Ausência por Acidente de trabalho 0,36% 4,61

Subtotal 11,51% 147,40
G 1 Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 4,24% 54,24

ITOTAL 15,75% 201,65
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MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
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5 >1 M ,c;lJST9SJNDIRET9S, TRIBUTOS E LUCRO~\, .f~: fi, 'lo,; VALOR (R$)
A custos indiretos/despesas' administrativas 2,00% 56,59
B Tributos

ISS 5,00% 161,13
PIS 0,65% 20,95
COFINS 3,00% 96,68
Subtotal dos tributos , 8,65% 278,76

C Lucro 2,00% 57,72
TOTAL 393,08

QUADRO RESUMO

\? ~-I", }'t[~VALOR POR EMPREGADO" ",0' ji 0/0. VÁLOR(R$)~~'- ~Xç'~A -~...
MÓDULO 1: COMPOSiÇÃO DA REMUNERAÇÃO 1,280,66

B MÓDULO 2: BENEFíCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 416,16
C MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 128,02
D MÓDUlO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 1.004,78

Subtotal 2.829,62
E MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 393,08

TOTAL 3.222,70

RESUMO DO CONTRATO

4

ili
CATEGORIA

BERÇARISTA

tiTOT~L. :~~TOT~L
MENSAL 'w<'ANÜAL

12.890,80 154,689,60

• I

TRF.l" AEG'ÃO~MP.1S-02-{l5
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ANEXO IV AO CONTRATO 0114/2011

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

20

item SERViÇO QUANTIDADE
PREÇO
UNITÁRIO
MENSAL

PREÇOTOTAL VALOR TOTAL
MENSAL ANUAL

085: O preenchimentodas planilha~verá obedecer a Convenção
Col,tiv' d, T~balhovi.,""_ pÁ ~

TflF.la REGlÀOIIMP 15-{}2.{J5
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ANEXO V AO CONTRATO 0114/2011

ESPECIFICAÇÕES DO UNIFORME

21

.' 1. Calça em malha, na cor az~1marinho (estilo bailarina);

.2. Blusa e malha, na cor branca, manga curta, com logo do Bérçário do TRF-1a Região;- , .

3. A"entai em algodão, na cor branc,!, com fechamento latera,1 (utilizado durante a

alimentação dos bebês);

4. P,o-pé emmalha,oa00' a'" ma'oho,o~ e logodoTRF-'" Reg,;ãO~

'.
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
, .

CONTRATO: 0114/2011 ,

- EMPRESA: .
, INíCIO: 01/01/2012 TÉRMINO: 31/12/201,2

.

I:',,', ,•.'i '-Mês .•, h, ."'JI,:"=",; , .~:- ..•.......•.~",":::!:::=Y_:'.A.r~.m:,.=:"=:==~.c::::.;"::w'--:=:': +:~.l
...., ., b' ". C•. ,2Q09::1G::.,,=2:9iQ.. :.r;% g01C, ~] ;. i91i:' ,3[':=2013" ,1["201'1:3
[JaneirO 112,890,80 11 11. ' I, I1 - I
Fevereiro 12,890,80 . 11' I . - -
IMarço . 1112.890,80 I . . I - I
IAbril 1112.890,80 . 11. -

II II - I
IMaio 1112.890,80 1I I II 1I . - - I
IJUriho 112,890,80 I

- ' 11 1I -
Julho 12.890,80 I I II - -
Agosto 112.890,80

II I'
-

II II

-
'Setembro-:'"- -'.---- . -112,890,80 -
IOutubro . 1112.890,80 II II 1I - 1I -

1I II
.

II 1I 1INovembro. I 12.890,80 -
IDezembro 1112.890,80' 11. . 1I ' II .... II 11'-[':-.':-'==1 .......I".- i.~,] h. ""ii][*: ",. JF"--<~ JL-::=~IlT~~; Z', -,: \/.:' '>i~5~!;8_;,6(J~'r'<~-, ~~ .=..... ~__:=_.>_, ;b''''i '~:'..0Q::":': ;;.":
[Valor Glo'ba.LdÓCl)'htrato' "."" ,'. + • 'E •• ,.. '",. .••• ~._' '. ....." ..' . - ...11[ , " "0; .\ ]Ii, , -:.-:]
.•.,

,

I
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